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geveer 10 m en een breedte van 3 m ten
voordele van de eigendom van verweerder en voor recht zegt dat de eisers deze
1e KAMER - 1 maart 1990
doorgang dienen vrij te maken door afsluitingen en aile andere hindernissen te
verwijderen welke deze overgang zouden
kunnen verhinderen, op grand : « dat de
1° ERFDIENSTBAARHEID
NIET
eerste rechter ten onrechte de toelating
VOORTDURENDE
ERFDIENSTBAARHEID
(tot verplaatsing van afsluiting) van de
ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG - Tlgemeente Galmaarden niet als een be- TEL VAN ERKENNING- VEREISTE.
kentenis (impliciete erkenning van een
recht van doorgang) van (de eisers) heeft
2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE- beschouwd; dat hij eveneens nagelaten
heeft uit de bekentenis van (de eisers) NIET VOORTDURENDE ERFKENTENIS dat de toegang voor 1963 vrij was over
DIENSTBAARHEID ERFDIENSTBAARHEID
hun eigendom tot tegen de zijgevel van
VAN OVERGANG- TITEL VAN ERKENNINGhun waning en zij in 1963 een afsluiting
VEREISTE.
hebben geplaatst in het verlengde van
hun zijgevel - de juiste gevolgtrekkin1° en 2° Bij gebreke van een titel van gen te doen (artikel 688 van het Burgervestiging van een niet voortdurende lijk Wetboek) (cfr. P.V. van plaatsopneerfdienstbaarheid, zoals een erfdienst- ming van 11 februari 1987); dat (de
baarheid van overgang, kan de beken- eisers) ten onrechte in subsidiaire orde
tenis uitgaande van de eigenaar van de verlegging van de erfdienstbaarheid
het dienstbare erf als een titel van er- van doorgang naar het Openbaar Dokenning, in de zin van art. 695 B.W:, mein voorstellen, daar hieruit schade zou
gelden, voor zover zij de wil impliceert voortspruiten voor het heersend erf »,
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het bestaan van de erfdienstbaarheid
te erkennen (1}.

terwijl, ...

vijfde onderdeel, ten aanzien van erfdienstbaarheden die niet door verjaring
kunnen worden verkregen, kan de titel
van vestiging van de erfdienstbaarheid
ARREST
slechts worden vervangen door een titel
van erkenning van de erfdienstbaarheid;
(A.R. nr. 6954)
de bekentenis over het bestaan van de
erfdienstbaarheid kan gelden als titel
HET HOF; - Gelet op het bestre- van erkenning van die erfdienstbaarheid;
den vonnis, op 7 maart 1989 in ho- de verklaring van de eisers - dat de toeger beroep gewezen door de Recht- gang v66r 1963 vrij was over hun eigenbank van Eerste Aanleg te Brussel;
dom tot tegen de zijgevel van hun waning en zij in 1963 een afsluiting hebben
Over het middel: schending van de ar- geplaatst in het verlengde van hun zijgetikelen 97 van de Grondwet, 637, 639, vel - geen bekentenis inhoudt over het
684, 686, 688, laatste lid, 689, 691, 695 , bestaan van een erfdienstbaarheid van
701, 1134, 1316, 1354, 1355, 1356, 138Z en doorgang en bijgevolg geen titel van er1383 van het Burgerlijk Wetboek, gewij- kenning van dergelijke erfdienstbaarzigd bij de wet van 1 maart 19 78 , en van heid uitmaakt (schending van de artikehet algemeen rechtsbeginsel inzake het len 691, 695, 1316, 1354, 1355 en 1356 van
misbruik van recht,
het Burgerlijk Wetboek); bovendien een
vrije toegang op zichzelf geen erfdienstdoordat het bestreden vonnis de eisers baarheid van doorgang is en de afsluiveroordeelt tot erkenning van een erf- ting van die toegang in 1963 onverenigdienstbaarheid van overgang overeen- baar is met het bestaan van dergelijke
komstig artikel 688 van het Burgerlijk erfdienstbaarheid; de verklaring en de
Wetboek, op hun eigendom, gelegen feiten, zoals weergegeven door het beevenwijdig met de Nemerkensdriesbeek streden vonnis, derhalve niet verenigen hun zijgevel over een lengte van on- baar zijn met het begrip erfdienstbaar~......:.'----------------1 heid van doorgang en dus geen wette(1) Zie Cass;, 21 jan. 1955 (A.C., 1955, 398); lijke grondslag vormen om het bestaan
25 nov. 1966 (A.C., 1967, 406) en 2 mei 1988, van die erfdienstbaarheid te aanvaarden
A.R. nr. 8302 (A.C., 1987-88, nr. 532).
(schending van de artikelen 637, 639, 686,
(D'HOEKERS, DEVELEER T. GODDERIS)
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688, laatste lid, 689 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder vordert dat in het voordeel van zijn erf
een erfdienstbaarheid van overgang
zou worden erkend over het erf van
de eisers; dat hij zich niet beroept
op een titel van vestiging van zodanige erfdienstbaarheid;
Overwegende dat de eisers voor
de appelrechter repliceerden : « d~t
zij slechts een daad van eenvoud1g
gedogen hebben gesteld door aan
(verweerder) en/of zijn rechtsvoorgangers toe te laten over hun grond
te lopen; (... ) De verklaringen ~ie (de
eisers) aflegden ter gelegenhe1d van
het plaatsbezoek van de heer v~ede
rechter zijn slechts een bevest1gmg
van de feitelijke toestand en zijn
geenszins een .erkenning van ee!l
erfdienstbaarhe1d van overgang. U1t
het feit dat (de eisers) toelating
vroegen aan de gemeente om hun
afsluiting te verplaatsen, kan geenszins afgeleid worden dat zij het bestaan van een erfdienstbaarheid van
doorgang zouden erkend heb~en.
Dit verzoek aan de gemeente d1ent
beschouwd te worden als een gebruikelijke contactering van een
aanpalende eigenaar alvorens tot afsluiting over te gaan »;
Overwegende dat, volgens artikel
695 van het Burgerlijk Wetboek, de
ontbrekende titel van vestiging van
een niet voortdurende erfdienstbaarheid slechts kan worden vervangen
door een « titel van erkenning » uitgaande van de eigenaar van het
dienstbare erf;
Overwegende dat een bekentenis,
uitgaande van die eigenaar, kan gelden als een titel van erkenning in
de zin van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover zij de
wil impliceert het bestaan van de
erfdienstbaarheid te erkennen;
Overwegende dat de appelrechter
alleen constateert : 1. dat de eisers
in het proces-verbaal van plaatsopneming van 11 februari 1987 bekenden << dat de toegang v66r 1963 vrij
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was over hun eigendom tot tegen de
zijgevel van hun waning en zij in
1963 een afsluiting hebben geplaatst
in het verlengde van hun eigendom » en 2. dat de gemeente Galmaard~n toelating tot verplaatsing
van de afsluiting heeft gegeven;
Dat de appelrechter uit die enkele
vaststellingen niet wettig de << bekentenis » of de << erkenning » door
de eisers van het bestaan van een
erfdienstbaarheid van overgang op
hun erf ten voordele van het erf van
de verweerder heeft kunnen afleiden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het hoger beroep van verweerder
ontvankelijk wordt verklaard; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant v~n
het gedeeltelijk vernietigde vonms;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Leuven, zitting
houdende in hoger beroep.
1 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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OPENBARE DIENST -

OPZOEKZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - ARTT. 2
EN 4 K.B. VAN 5 MEl 1952 - AANNEMERS DIE
ONDER HET CENTRUM RESSORTEREN - VERPLICHTING TOT BIJDRAGE - OMVANG.
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De aannemer die onder het « Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw »
ressorteert, moet aan dat centrum
slechts een bijdrage betalen voor de in
art. 2 K.B. van 5 mei 1952 bedoelde
werken en is geen bijdrage verschuldigd voor werken die zonder verband
zijn met de erin bedoelde wegenbouw
(1).
(AQUAVIA N.V. T. OPZOEK!;'I;GSCE::'I!TRUI VOOR
DE WEGENBOUW)
ARREST

(A.R. nr. 6966)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit
van 5 mei 1952 waarbij het verzoekschrift van het Verbond der Belgische Aannemers van Wegeniswerken
strekkende tot het erkennen van het
« Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw » en het goedkeuren van zijn statuten, wordt ingewilligd, beide artikelen
zowel in de versies voordat als nadat zij
werden aangevuld respectievelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 februari
1981 voor wat artikel 2 betreft en bij koninklijk besluit van 20 juli 1978 voor wat
artikel 4 betreft,
doordat het Hof van Beroep te Brussel
bij het bestreden arrest het hoger beroep
van eiseres ongegrond verklaart en het
bestreden vonnis, waarbij eiseres werd
veroordeeld tot betaling aan verweerder
van 2.205.245 frank in hoofdsom, vermeerderd met de verwijlinteresten sedert 11 juni 1980 en de gerechtelijke interesten en de kosten, en waarbij de
tegeneis van eiseres ten laste van verweerder ongegrond werd verklaard, bevestigt, op de volgende gronden : « dat
artikel 2 van het koninklijk besluit van 5
mei 1952 bepaalt dat voor de toepassing
van het besluit uitsluitend als aannemers van wegenwerken worden beschouwd de natuurlijke en rechtspersonen wier bijzonderste of bijkomende
werkzaamheid bestaat in het aanleggen,
hersteilen en/of onderhouden van wegen,

------------------1
(1) Zie Cass., 12 feb. 1988, A.R. nr. 5561
(A.C., 1987-88, nr. 363) en 6 april 1989, A.R. nr.
6275 (A.C., 1988-89, nr. 438).
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straten, pleinen, bruggen, banen voor
vliegpleinen, met inbegrip van aile aanverwante werken, zoals namelijk signalisatie en bebakening, grondwerken, rioleringswerken, opritten, voet- en fietspaden, kleine kunstwerken; dat de bewoordingen van dit artikel niet toelaten
enig onderscheid te maken tussen eigenlijke wegeniswerken en aanverwante
werken, noch tussen werken die naar
tijd en naar ruimte aanverwant zijn met
wegeniswerken en deze die het niet zijn;
dat (eiseres) gespecialiseerd is in "kollektoren, wegeniswerken, leidingswerken, waterzuiveringswerken en technieken ", zoals zij zelf op haar briefpapier
vermeldt; dat haar rekeninguittreksel
van 16 juni 1983 en 22 december 1983 op
grond waarvan (verweerder) de betwiste
bijdragen vordert hoofdzakelijk betrekking hebben op de aanleg van kollektoren, rioleringen, duikers en wegen; dat
zij dus de hoedanigheid heeft van aannemer in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 1952 en bijgevolg de
hoedanigheid, geviseerd in artikel 4 van
hetzelfde koninklijk besluit, van firma
die onder het centrum ressorteert; dat
dit laatste artikel de verplichting tot bijdrage !outer afhankelijk stelt van de aldus gedefinieerde hoedanigheid van aannemer en geenszins van de aard van de
uitgevoerde werken; dat ook de omstandigheid dat (verweerder) in sommige gevallen geen bijdragen zou vragen geen
andere interpretatie van de bepalingen
van dit artikel kan verrechtvaardigen;
dat de eerste rechter, naar wiens pertinente redenen het hof (van beroep) verwijst, op juiste wijze het koninklijk besluit van 5 mei heeft toegepast, zodat
(eiseres) desbetreffende zonder grieven
is »,

terwijl overeenkomstig artikel 2 van
het koninklijk besluit van 5 mei 1952,
voor de toepassing van dat besluit, uitsluitend als aannemers van wegenwerken worden beschouwd de natuurlijke en
rechtspersonen wier bijzonderste of bijkomende werkzaamheid bestaat in het
aanleggen, herstellen en/of onderhouden
van wegen, straten, pleinen, bruggen, banen voor vliegpleinen, met inbegrip van
aile aanverwante werken, zoals namelijk
signalisatie en bebakening, grondwerken, rioleringswerken, opritten, voet- en
fietspaden, kleine kunstwerken, waarbij
in de zin van deze reglementering onder
bruggen wordt verstaan : de wegenbruggen, de wegentunnels, de wegenviaducten en de wegenkunstwerken; naar
luid van artikel 4 van hetzelfde konink-
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lijk besluit, voor het werd gewijzigd, aile
firma's die onder het Centrum ressorteren, gehouden zijn aan dit een jaarlijke
bijdrage te betalen, vastgesteld op 1/2
percent van het totaal bedrag der in de
loop van het dienstjaar uitgevoerde werken, hetzij ingevolge openbare of beperkte oproepen voor aanbesteding, hetzij ingevolge onderhands afgesloten contracten, en naar luid van hetzelfde artikel 4,
nadat het werd gewijzigd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1978, de jaarlijkse bijdrage te betalen door de ondernemingen
die onder het Opzoekingscentrum voor
de Wegenbouw ressorteren, vanaf 1 januari 1979, 0,80 percent zal bedragen van
het totale bedrag van de werken die ze
in de loop van het boekjaar uitgevoerd
hebben, hetzij ingevolge opdrachten gegund bij de openbare of beperkte aanbesteding, hetzij ingevolge onderhandse opdrachten; de zinsnede « het totale bedrag
van de werken ,, in artikel 4 van dit koninklijk besluit zowel in de versie voor
als nadat het werd gewijzigd, niet betekent dat de bijdrage door de bijdrageplichtige personen verschuldigd is over
en dient berekend te worden op het totale bedrag van alle door hen in de loop
van het boekjaar uitgevoerde werken,
doch onder het begrip « werken »van artikel 4 enkel deze werken worden begrepen die worden omschreven in artikel 2
van hetzelfde koninklijk besluit, namelijk het aanleggen, herstellen en/of onderhouden van wegen, straten, pleinen,
bruggen, banen voor vliegpleinen, met
inbegrip van alle aanverwante werken,
zoals namelijk signalisatie en bebakening, grondwerken, rioleringswerken,
opritten, voet- en fietspaden, kleine
kunstwerken; door de bijdrageplichtige
personen die ressorteren onder het Opzoekingscentrum geen bijdragen verschuldigd zijn op de bedragen van andere werken dan deze die omschreven
worden in artikel 2 van het koninklijk
besluit; aldus de bijdrageplicht van artikel 4 van datzelfde koninklijk besluit afhankelijk is van de vervulling van twee
voorwaarden die cumulatief moeten vervuld worden, namelijk het bezitten van
de in artikel 2 omschreven hoedanigheid
van aannemer van wegenwerken en het
in de loop van het dienstjaar uitgevoerd
hebben van werken zoals omschreven in
artikel 2, hetzij ingevolge openbare of
beperkte beroepen voor aanbesteding,
hetzij ingevolge onderhands afgesloten
contracten het arrest derhalve door te
beslissen dat artikel 4 de verplichting tot
bijdrage !outer afhankelijk stelt van de
aldus gedefinieerde hoedanigheid van
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aannemer en geenszins van de aard van
de uitgevoerde werken en door op die
grand het hager beroep van eiseres te
verwerpen en het bestreden vonnis,
waarbij eiseres werd veroordeeld tot betaling aan verweerder van bijdragen berekend op de totaliteit van alle door haar
uitgevoerde werken, ook deze die niet
vallen onder de omschrijving van artikel
2 van voormeld koninklijk besluit, en
waarbij tevens de tegeneis van eiseres
ten laste van verweerder ongegrond
werd verklaard, de artikelen 2 en 4 van
het koninklijk besluit van 5 mei 1952, zoals in de hoofding van het middel gepreciseerd, schendt :

Overwegende dat eiseres, met
overneming van de voor de eerste
rechter genomen conclusies, aanvoerde : dat de door haar uitgevoerde werken hoofdzakelijk de plaatsing doorheen akkers en weilanden
van collectoren betroffen; dat zodanige werken « geen enkel uitstaans
hebben met het aanleggen, herstellen en/of onderhouden van wegen,
straten, pleinen, bruggen, banen van
vliegtuigen, enz. » en derhalve
« geen aanverwante werken » in de
zin van artikel 2 van het koninklijk
besluit van 5 mei 1952 zijn, zodat
zij, als aannemer die onder het
« Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw » ressorteert, daarop geen
bijdrage verschuldigd is; dat « de
bijdrageplicht afhankelijk is van de
aard van de uitgevoerde werken »;
Overwegende dat artikel 2 van het
koninklijk besluit van 5 mei 1952,
waarbij het verzoekschrift van het
Verbond der Belgische Aannemers
van Wegeniswerken strekkende tot
het erkennen van het « Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw » en
het goedkeuren van zijn statuten
wordt ingewilligd, bepaalt: « Voor
de toepassing van dit besluit, worden uitsluitend als aannemers van
wegeniswerken beschouwd, de natuurlijke en rechtspersonen wier bijzonderste of bijkomende werkzaamheid bestaat in het aanleggen, herstellen en/of onderhouden van wegen, straten, pleinen, bruggen, banen voor vliegtuigen, met inbegrip
van aile aanverwante werken, zoals
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~ame~ijk signalisatie en bebakening,
rwlermgswerken, opritten voet- en
fietspaden, kleine kunstw~rken »;
Dat uit de Franse tekst van dit artikel en uit de overwegingen die aan
het koninklijk besluit voorafgaan
blijkt dat de << grondwerken » (<< ter~
rassements ») eveneens als aanverwante werken worden beschouwd;
Dat artikel 1 van het koninklijk
besluit van 5 februari 1981 voormeld
artikel met een tweede lid heeft
aangevuld, dat luidt : << In de zin van
deze reglementering worden onder
bruggen verstaan : de wegenbruggen, de wegentunnels, de wegenviaducten en de wegenkunstwerken >>;
Overwegende dat krachtens artikel
4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 mei 1952, alle firma's die
onder het Centrum ressorteren gehouden zijn aan dat centrum' een
jaarlijkse bijdrage te betalen, vastgesteld op 1/2 percent van het totaal
bedrag der in de loop van het
dienstjaar uitgevoerde werken hetzij ingevolge openbare of beperkte
oproepen voor aanbesteding, hetzij
ingevolge onderhands afgesloten
contracten;
Dat artikel 1 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1978 de door die
ondernemingen aan het Centrum te
betalen jaarlijkse bijdrage vanaf 1
januari 1979 heeft bepaald op 0,80
percent van het totale bedrag van
de wer ken die zij in de loop van het
~oekjaar uitgevoerd hebben, hetzij
mgevolge opdrachten gegund bij
openbare of beperkte aanbesteding
hetzij ingevolge onderhandse op~
drachten;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 en 1
laatste lid, van het koninklijk be~
s~uit van 2.0 juli 1978, deze bijdrage,
die per trimester moet worden betaald, voor elke opdracht berekend
wordt op het bedrag van de eindafrekening, opgemaakt op grand van
het bedrag van de goedgekeurde
inschrijving, eventueel gewijzigd
door verrekeningen in meer of in
min;
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Overwegende dat het koninklijk
besluit van 5 mei 1952 in voorafgaande overwegingen onder meer
vermeldt : << dat de techniek bij de
wegenbouw sterk evolueert door de
steeds toenemende aanwendingen
van verhardingen in cement-beton
en andere verhardingen op basis
van koolwaterstofbindmiddelen en
door de toepassing van nieuwe uitvoeringsprocede's bij de wegenwerken; (... ) het in het voordeel is zowel
van de aannemers van wegeniswerken, als van de Staat, de provinciale
en gemeentelijke administratie en
de weggebruikers, een Opzoekingsc~ntrum voor de Wegenbouw op te
rlChten, belast met de bestudering
van de gronden, van betere bekledingen en funderingen van de wegen, evenals van de best passende
techniek »;
Overwegende dat artikel 3 van de
statuten van het << Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw '» die bij
koninklijk besluit van 5 mei 1952
zijn gevoegd, bepaalt dat dit centrum onder meer tot doel heeft : << de
aansporing tot het wetenschappelijk
en technologisch onderzoek, met het
oog op de verbetering van de wegbekledingen en van de constructiemethodes : a) door de gestadige bestud~ring en opzoekingen, in speciale
mtgeruste laboratoria, van alle inheemse en vreemde materialen, die
van aard zijn om economisch bij de
wegbekledingen aangewend te worden; b) door de oprichting van een
bestendige studie- en documentatiedienst voor de technische vooruitgang van de wegenbouw »;
Dat uit het bovenstaande volgt dat
een aannemer die onder het << Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw » ressorteert, aan dat centrum
slechts een bijdrage moet betalen
voor de in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 mei 1952 bedoelde
werken en geen bijdrage verschuldigd is voor werken die zonder verband zijn met de erin bedoelde wegenbouw;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat artikel 4 van het ko-
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ninklijk besluit van 5 mei 1952 « de
verplichting tot bijdrage louter afhankelijk stelt van de (in artikel 2
van dat besluit) gedefinieerde hoedanigheid van aannemer en geenszins van de aard van de uitgevoerde werken », voormelde artikelen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 397

DE HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN HET
VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF BEGRIP.

2° VERZEKERING-

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

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de hoofdvordering
van verweerder tegen eiseres, over
de tegenvordering van eiseres tegen 3° BENELUX - VERDRAG BENELUX-GEverweerder, en met betrekking tot
RECHTSHOF
W.A.l\'1.-VERZEKERING
W.A.M.-WET, ART. 4, § 2 - VOOR BELGIE,
die vorderingen eiseres in de kosten
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPveroordeelt; beveelt dat van dit arPELIJKE RECHTSREGEL.
rest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en 4° VERZEKERING
W.A.l\'1.-VERZEKElaat de beslissing daaromtrent aan
RING - W.A.M.-WET, ART. 4, § 2 - VOOR BELde feitenrechter over; verwijst de alGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENdus beperkte zaak naar het Hof van
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL.
Beroep te Antwerpen.
1 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist en Bi.itzler.
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1° BENELUX -

1 maart 1990

BENELUX-OVEREENKOMST
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - BIJLAGE VAN DIE OVEREENKOMST
- PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DIE
OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE
RECHTSREGELS VOOR BELGIE, LUXEMBURG
EN NEDERLAND VOOR DE TOEPASSING VAN

5° BENELUX -

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

1° en 2° De bepalingen van de Benelux-.
Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van de Bijlage van
die overeenlwmst en van het Protocol
van ondertekening, welke akten zijn
ondertekend op 24 mei 1966, goedgekeurd door de wet van 19 februari 1968
en in werking getreden op 1 juni 1976,
zijn ingevolge artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij bedoelde Beneluxovereenkomst, ondertekend op 26 september 1968, goedgekeurd door de wet
van 2 februari 1971 en in werking getreden op 1 juli 1976, gemeenschappelijke rechtsregels voor de toepassing
van de hoofdstukken III, IV en V van
het Verdrag Benelux-Gerechtshof, voo1·
zover, wat betreft de bepalingen van
de Bijlage, de inhoud daarvan is opgenomen in de wetgeving van de Staat
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waarin de vraag om uitlegging wordt schadegeval te laten dekken door de bijzondere verzekering welke krachtens argesteld (1).
3° en 4° De regel van artikel 4, § 2,

W.A.M.-wet die toelaat van de verzekering uit te sluiten de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden, waartoe van overheidswege
verlof is verleend, is sinds 1 juli 1976
een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel,
als dusdanig aangewezen krachtens
art. 1 van het Verdrag Benelux-Gerechtshof (2).
5° Wanneer een vraag om uitlegging van

een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel,
die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 van het Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, moet het Hof in de
regel die· vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen (3). (Art. 6 Ver-

tikel 20 van de wet van 1 juli 1956 de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de in artikel 3 van de wet bedoelde personen dient te dekken » en dat « ten deze de schade niet voortvloeit uit het deelnemen door (eiser) aan de kwestieuze
snelheidswedstrijd, doch wel uit het feit
dat hij buiten deze wedstrijd reed op een
weg waarop hij niet mocht rijden; dat
hieraan geen afbreuk gedaan wordt door
het feit dat hij zulks deed om zich naar
de startplaats van de wedstrijd te begeven ten einde er aan deel te nemen '' en
beslist dat « de vordering van (eiser) tegen (verweerster) evenzeer ongegrond
is »;

terwijl, overeenkomstig de artikelen 20
van de wet van 1 juli 1956 houdende verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
voor motorrijtuigen en 3.1 van de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
goedgekeurd bij wet van 19 februari
drag Benelux-Gerechtshof.)
1968, een bijzondere verzekering dient
afgesloten te worden, telkens als een
(DE MOLDER T. BELGISCHE MOTORRIJDERS· snelheidswedstrijd of behendigheidswedstrijd met motorvoertuigen wordt georgaBOND T.A.V. ROYALE BELGE N.V. E.A.)
niseerd, die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van zowel de organiARREST
satoren, de eigenaars, houders en bestuurders van verzekerde voertuigen; de(A.R. nr. 6975)
ze bijzondere verzekering de normale
verzekering burgerrechtelijke aansprakeHET HOF; - Gelet op het bestre- lijkheid van de deelnemende voertuigen
den arrest, op 20 maart 1989 door vervangt, nu van deze verzekering kan
het Hof van Beroep te Antwerpen worden uitgesloten, ingevolge artikel 4,
gewezen;
§ 2, van de wet van 1 juli 1956, de schade
die voortvloeit uit het deelnemen van het
Over het middel: schending van de ar- motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigtikelen 97 van de Grondwet, 3, 4, § 2, en heids- of behendigheidsritten of derge20 van de wet van 1 juli 1956 houdende lijke wedstrijden; de verzekering die
verplichte aansprakelijkheidsverzekering door de organisatoren van dergelijke ritinzake motorrijtuigen (artikel 3, als ge- ten of wedstrijden dient te worden afgewijzigd bij artikel 3 van de wet van 4 juli sloten, niet aileen de schadegevallen
1972), 1382 en 1383 van het Burgerlijk dient te dekken overkomen tijdens deze
Wetboek, en voor zoveel nodig van arti- ritten of wedstrijden, doch tevens, onder
kel 3.1. van de Benelux-Overeenkomst meer, de risico's verbonden aan de vervan 24 mei 1966 betreffende de verplich- plaatsingen der rijders, voorafgaand aan
te aansprakelijkheidsverzekering inzake en met het oog op deze ritten of wedmotorrijtuigen, goedgekeurd bij wet van strijden, of daaropvolgend, ter afsluiting
19 februari 1968,
van de ritten of wedstrijden; zoals door
doordat het arrest vaststelt dat « (ver- eiser voor de appelrechter aangevoerd en
weerster) niet gehouden was de aanspra- door deze laatste beaamd, het ongeval
kelijkheid van (eiser) voor onderhavig zich voorgedaan heeft op de voor de
------------------1 deelnemers verplichte weg tussen de
aangewezen parkeerplaats en het eigen(1) (2) en (3) Zie Cass., 16 sept. 1988, A.R. lijk circuit; de omstandigheid dat eiser
nr. 5722, en 21 juni 1989, A.R. nr. 6824 (A.C., zich op een niet reglementaire manier
1988-89, nrs. 32 en 619).
zou hebben begeven op deze weg, met
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name door erop te rijden, geen afbreuk
kan doen aan de verplichte verzekeringsdekking van de organisatoren; zodat het
hof van beroep zijn arrest niet regelmatig met redenen omkleedt nu het geen
antwoord verstrekt op eisers aanvoeringen, in zijn verzoekschrift tot hoger beroep, inzake de verplichte volledige verzekeringsdekking voor aile risico's die
zich tijdens of ter gelegenheid van snelheidswedstrijden voordoen (schending
van artikel 97 van de Grondwet), althans
niet wettig kon beslissen dat verweerster
niet gehouden was de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van eiser voor het ongeval te laten dekken (schending van de
artikelen 4, § 2, 20, van de wet van 1 juli
1956 houdende verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
en voor zoveel nodig van artikel 3.1 van
de Benelux-Overeenkomst van 24 mei ·
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij wet van 19 februari 1968), en derhalve niet wettig de
vordering van eiser kan afwijzen (scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek}:

Overwegende dat het geschil, valgens de vaststellingen van het arrest, betrekking heeft op een ongeval dat zich voordeed te Balen op 15
augustus 1982, waarbij zekere Verhulst werd aangereden door eiser,
die een motor, merk Suzuki, bestuurde en zich naar de start van
een motorwedstrijd begaf; dat, valgens het arrest, de omstandigheden
van het ongeval blijken uit een getuigenverklaring en uit het procesverbaal van de verbalisanten; dat de
betrokken getuige onder meer verklaarde, volgens het arrest: « ( ... )
ongeveer een half uur geleden was
er de start van de juniores 125 cc.
Op het ogenblik dat de piloten reeds
klaar stonden voor de start kwam
een piloot over de 17e Escadrille
Licht Vliegwezenlaan gereden vanuit het rennerspark, om zich te begeven naar de start. Door de koersdirecteur was aan de renners verbod opgelegd om over de weg die
gelegen is buiten het parcours, te
rijden. De piloot in kwestie negeerde volledig dit verbod. Ik had de indruk dat hij zich spoedde omdat hij
te laat was voor de start (... ). Zijn
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snelheid bedroeg ongeveer 40 km/
uur, volgens mij. Toen hij tussen de
twee vrouwen doorreed raakte hij
beide vrouwen. Die vrouwen kwamen ten val. (... ) »; de verbalisanten
verklaarden onder meer, volgens het
arrest: « ( ... ) dat de aanrijding zich
voordeed op de 17e Escadrille Licht
Vliegwezenlaan en wel op dit gedeelte van de weg dat gelegen is
binnen de betalende omheining en
buiten de door de renners gebruikte
piste. De weg zelf loopt evenwijdig
aan de eerste 150 meter van het parcours van de cross »; dat het hof van
beroep voorts oordeelt dat « door gebruik te maken van het gedeelte
van voormelde laan dat aan de toeschouwers voorbehouden was om
zich van het rennerspark naar de
start te begeven (eiser) een fout beging zonder welke de aanrijding en
de schadelijke gevolgen ervan voor
Verhulst zich niet zouden voorgedaan hebben » en ten slotte nog
vaststelt « dat, waar (eiser) ontkent
dat het hem verboden werd op de
plaats van de aanrijding zijn moto(r) te besturen, dit tegengesproken
wordt door de verklaring van G.H.,
koersdirecteur en A.K., organisatiecommissaris (... ) »;
Overwegende, allereerst, dat het
middel, in zoverre het steunt op de
stelling dat het ongeval is gebeurd
op de « verplichte » weg tussen de
aangewezen parkeerplaats en het eigenlijke circuit, geen steun vindt in
de vaststellingen van het arrest;
Dat het middel, in dat opzicht, nu
het onderzoek ervan het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor hem geen bevoegdheid toekomt, niet ontvankelijk is;
Overwegende, vervolgens, dat eiser in zijn verzoekschrift tot boger
beroep aanvoerde « dat (verweerster) zich niet mag vergenoegen met
het afsluiten van een verzekeringspolis doch eveneens moet nagaan of
er wel volledige dekking wordt verleend. Dat zij dus degelijk fout heeft
begaan en aan haar wettelijke verplichting te kort is gekomen indien
zou blijken dat de N.V. Royale Bel-
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ge niet tot dekking gehouden zou
zijn »;
Overwegende dat het arrest met
opgave van redenen beslist dat verweerster te dezen niet gehouden
was de aansprakelijkheid van (eiser) te laten dekken door de bijzondere verzekering, omdat de schade
niet voortvloeit uit het deelnemen
van eiser aan de snelheidswedstrijd;
dat het arrest aldus de bedoelde
conclusie beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende ten slotte dat het
middel niet opkomt tegen de beslissing van het arrest volgens welke de
schade niet gedekt is door de polis
die tussen verweerster en de sub 1
tot bindendverklaring opgeroepen
partij, Royale Belge, is gesloten;
Dat het middel betoogt dat, anders dan het arrest aanneemt, verweerster, als « inrichter » van een
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd, artikel 20 van
de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen van 1 juli 1956 heeft overtreden door een « bijzondere verzekering » te sluiten die alleen dekking
verstrekt voor schadegevallen overkomen tijdens de bedoelde rit of
wedstrijd en niet tegens voor de risico's verbonden aan de deelneming
aan het verkeer van de betrokken
motorrijtuigen zowel v66r en met
het oog op de rit of wedstrijd als nadien en ter afsluiting daarvan;
Overwegende dat artikel 20, eerste lid, van de genoemde wet << het
inrichten van snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of
-wedstrijden » afhankelijk stelt
<< van het verlof van een door de Koning aan te wijzen overheidsorgaan
dat ermee belast is vast te stellen
dat een bijzondere verzekering, die
beantwoordt aan de bepalingen van
deze wet, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de inrichters en
van de in artikel 3 bedoelde personen dekt »; dat het derde lid bepaalt : << Hij die zodanige ritten of
wedstrijden inricht of eraan deel-
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neemt zonder dat hij gedekt is door
de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde verzekering, wordt gestraft
(... ) »;
Overwegende dat artikel 20 van
de genoemde wet, volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, betrekking heeft op de risico's
die niet verplicht gedekt zijn door
de verzekering (artikel 4, § 2) en bedoeld zijn in artikel 3 van << het Verdrag » (te weten de Benelux-Overeenkomst);
Dat artikel 4, § 2, van de genoemde wet luidt : << Van de verzekering
kan worden uitgesloten de schade
die voortvloeit uit het deelnemen
van het motorrijtuig aan snelheids-,
regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden, waartoe van
overheidswege verlof is verleend »;
Dat uit het voorgaande volgt dat
de omvang van de bijzondere dekking, verlangd door artikel 20 van
de wet, ten minste gelijk is aan de
omvang van de schade die krachtens artikel 4, § 2, uit de algemeen
verplichte verzekering kan worden
uitgesloten;
Overwegende dat artikel 4, § 2,
van de genoemde wet overeenstemt
met artikel 3, § 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die, samen met de Gemeenschappelijke Bepalingen en het Protocol van Ondertekening, is ondertekend te Luxemburg op 24 mei 1965,
is goedgekeurd bij de wet van 19 februari 1968 en in werking is getreden op 1 juni 1976;
Dat bij artikel 3 van de genoemde
Overeenkomst de Verdragsluitende
Partijen zich verbinden << de bevoegdheid tot het organiseren van
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden
voor motorrijtuigen afhankelijk te
stellen van een vergunning van
overheidswege » en bepaald wordt
dat << zodanige vergunning ( ... )
slechts (kan) worden verleend, in-
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dien een verzekering, welke aan de
bij de Overeenkomst behorende Gemeenschappelijke Bepalingen beantwoordt, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatoren en van de personen bedoeld in
artikel 3 van de genoemde bepalingen »;
Overwegende dat, luidens artikel
1 van het Aanvullend Protocol bij de
genoemde overeenkomst, te Brussel,
op 26 september 1968 ondertekend,
goedgekeurd bij de wet van 2 februari 1971 en in werking getreden
op 1 juli 1976, als gemeenschappelijke rechtsregels voor de toepassi.ng
van de hoofdstukken III, IV en V
van het Verdag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof worden aangewezen : de bepalingen van eerder genoemde overeenkomst, van de bijlage bij die overeenkomst en van het
Protocol van Ondertekening voor zover, wat de bepalingen van de bijlage betreft, de inhoud daarvan is opgenomen in de wetgeving van de
Staat, waarin de vraag van uitleg is
gerezen;
Dat de rechtsregel van artikel 4,
§ 2, van de Wet Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen van 1 juli 1956 sinds
1 juli 1976 een aan Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel is als bedoeld in artikel 1 van het Verdrag betreffende
de instelling en het statuut van een
Benelux-Gerechtshof :
Dat een vraag van uitlegging van
artikel 4, § 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen en voor zoveel
nodig van artikel 3 van de genoemde Benelux-overeenkomst noodzakelijk is, alvorens uitspraak kan worden gedaan;

Om die redenen, schort alle nadere uitspraak op tot het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de navolgende vragen van
uitleg : 1. Moet artikel 4, § 2, van de
Gemeenschappelijke Bepallngen behorende bij de Benelux··Overeen-
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komst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, voor zoveel nodig
mede in verband met artikel 3 van
die overeenkomst, aldus worden begrepen dat: (a) uit de verplichte verzekering kan worden uitgesloten aileen de schade veroorzaakt door
motorrijtuigen terwijl die aan een
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd deelnemen, dan wel aldus dat (b) mede
van de verplichte verzekering kan
worden uitgesloten de schade veroorzaakt door deelneming van de
betrokken motorrijtuigen aan het
verkeer v66r en met het oog op zodanige rit of wedstrijd, en nadien,
ter afsluiting daarvan? 2. Ingeval
het antwoord luidt als onder 1 (b),
naar welke maatstaf wordt dan de
grens van de schade die kan worden
uitgesloten vastgesteld?; houdt de
beslissing over de kosten aan.
1 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Biitzler, Verbist en De Bruyn.
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1° BENELUX-

2 maart 1990

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ HET BENELUXVERDRAG BETREFFENDE DE VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN - ART. 3, § 1 - VERPLICHT
TE VERSTREKKEN DEKKING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID U!TSLUITING VAN DE BURGERRECHTELIJKE
AANSPFlAKELIJKHEID VAN HEN DIE ZICH
DOOR DIEFSTAL OF GEWELDPLEGING DE
J\!IACHT OVER HET MOTORRIJTUIG HEBBEN
VERSCHAFT - DRAAGWIJDTE.
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kelijkheid van hen die zich door
diefstal of geweldpleging de macht
over het motorrijtuig hebben verschaft en van hen die, dit wetende,
een dergelijk motorrijtuig zonder
geldige reden gebruiken »;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 26 juni
1989, ten aanzien van de bij het cas1° en 2° Voor zover art. 3, § 1, van de Ge- satiearrest van 9 september 1988 gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij het Benelux-Verdrag betreffende stelde vragen, voor recht verklaart :
de verplichte aansprakelijkheidsverze- << Artikel 3, § 1, van de Gemeenkering inzake motorrijtuigen en art. 3, schappelijke Bepalingen, voor zover
eerste, lid, W.A.M-wet van de verplicht het van verplicht te verstrekken
te verstrekken dekking uitsluiten dekking uitsluit " hen die zich voor
« hen die zich door diefstal of geweld- diefstal of geweldpleging de macht
pleging de macht over het motorrijtuig over het motorrijtuig hebben verhebben verschaft », wordt van de ver- schaft ", kan niet in die zin worden
plicht te verstrekken dekking niet uit- uitgelegd dat mede van de verplicht
gesloten de aansprakelijkheid van de
bestuurder die met het motorrijtuig, te verstrekken dekking wordt uitgewaarvan vaststaat dat het korte of lan- sloten de aansprakelijkheid van de
gere tijd voordien was gestolen, de bestuurder die met het motorrijtuig,
schade heeft veroorzaakt en door wel- waarvan vaststaat dat het korte of
ke oorzaak oak onbekend is gebleven.
langere tijd voordien was gestolen,
de schade heeft veroorzaakt en door
welke oorzaak ook onbekend is ge(BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS
bleven. In de hiervoren omschreven
V.Z.W. T. POTZ, GEMEENSCHAPPELIJK MOTORomstandigheden maakt het geen
WAARBORGFONDS)
verschil of het gestolen voertuig na
de diefstal v66r het ongeval onder
ARREST
het meesterschap van de verzeke(A.R. nr. 5689)
ringsnemer of van een niet van de
dekking uitgesloten houder is terugRET HOF; - Gelet op het bestre- gekeerd ( ...) of, eventueel, naar · naden arrest, op 3 maart 1986 door het tionaal recht inzake verzekering in
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- het algemeen, geen dekking zou
zen;
kunnen bestaan wanneer de aanGelet op het arrest van het hof sprakelijke bestuurder onbekend
respectievelijk onbepaalbaar is gevan 9 september 1988 (1};
Gelet op het arrest van het Bene- bleven (noch) of de benadeelde staat
lux-Gerechtshof van 26 juni 1989 (2); voor een door de regering toegelaten verzekeraar, dan wel zich moet
I. In zoverre de voorziening ge- keren tegen een bureau als bedoeld
in artikel 2, § 2, tweede lid, van
richt is tegen eerste verweerder :
de Gemeenschappelijke Bepalingen
( ...) »;
Overwegende dat het bestreden
Overwegende dat artikel 3, § 1,
van de Gemeenschappelijke Bepa- arrest overweegt : « dat de uitsluilingen van de door de verzekering ting van dekking, zoals voorzien in
verplicht te verstrekken dekking uit- artikel 3, eerste lid (van de wet van
sluit « de burgerrechtelijke aanspra- 1 juli 1956), niet de burgerlijke aan----------------~ sprakelijkheid van het "voertuig"
bedoelt, doch van " degene " die zich
(1) A.C., 1988-89, nr. 16.
door diefstal of door heling de
(2) Zaak 88/3, Ben.G.H., dl. 10, blz. 54.
macht over het voertuig heeft ver2o VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - ART. 3, EERSTE LID, W.A.M.-WET VERPLICHT TE VERSTREKKEN DEKKING VAN
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - UITSLUITING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN HEN DIE
ZICH DOOR DIEFSTAL OF GEWELDPLEGING
DE MACHT OVER HET MOTORRIJTUIG HEBBEN VERSCHAFT - DRAAGWIJDTE.
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schaft » en « dat te dezen geen bewijs voorligt dat degene die het
voertuig op 3 december 1978 te Antwerpen bestuurde en er een ongeval
mee veroorzaakte hetzij de die£, hetzij de heler ervan was »; dat het oordeelt dat eiseres « in de gegeven
omstandigheden op grond van artikel 2, § 2, van de wet van 4 juli 1972
gehouden blijft tot vergoeding van
de schade geleden door eerste (verweerder) »; dat het, door het beroepen vonnis te bevestigen, eiseres
veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan eerste verweerder
en de vordering van deze laatste tegen tweede verweerder ongegrond
verklaart;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.

Overwegende dat het bestreden
arrest, dat impliciet erkent dat het
voertuig dat het ongeval veroorzaakte voordien in Groot-Brittannie gestolen werd, aldus voor de toepasselijkheid « in de gegeven omstandigheden » van artikel 3, § 1, van de
Gemeenschappelijke
Bepalingen,
aanneemt dat van de door eiseres
verplicht te verstrekken dekking
niet wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van de bestuurder die met
een gestolen voertuig de schade
heeft veroorzaakt en door welke
oorzaak ook onbekend is gebleven;
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Dat het derhalve, door te beslissen als vorengaand aangehaald, de
in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen tweede verweerder :
Overwegende dat de voOTziening
niet ontvankelijk is nu uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt
dat eiseres tegen die partij een vordering of tussenvordering heeft ingesteld en het arrest geen veroordeling uitspreekt tegen eiseres ten
behoeve van t-weede verweerder; dat
de voorziening wel geldt als vordering tot bindendverklaring;

2 maart 1990 - 1° kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Dassese.
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1° HUUR VAN GOEDEREN E!NDE -

OPZEGGING -

PACHT VENNOOTSCHAP.

2° VENNOOTSCHAP -

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - HUUR VAN GOEDEREN PACHT- EINDE - OPZEGGING.

1° en 2° Uit art. 9 Pachtwet zoals dat van

kracht was v66r de wet van 7 nov.
1988, volgt dat de in art. 7, 1° bedoelde
opzegging door de verpachter « om zelf
het verpacht goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren » ook door een
rechtspersoon kan worden verricht,
mits met het oog op exploitatie « door
hun verantwoordelijke organen of beheerders en niet alleen door hun aangestelden », zonder dat daarbij enige
vereiste wordt gesteld in verband met
de vorm of de burgerlijke aard van de
vennootschap.
(AGRAR!SCHE EXPLOITATIE · AGREX B.V.B.A.
T. ADRIAENS, HOSTE)
ARREST

(A.R. nr. 6481)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 maart 1988 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;
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Over het eerste middel : schending van
de artikelen 25, 26, 29, 30, 97 van de
Grondwet, 1 en 2 van titel I van boek I
van het Wetboek van Koophandel, vastgesteld bij wet van 15 december 1872 en
gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van de
wet van 3 juli 1956, 1 van titel IX van
boek I van het Wetboek van Koophandel
betreffende de handelsvennootschappen,
vastgesteld bij het koninklijk besluit van
30 november 1935, waarvan de Nederlandse tekst is vastgesteld bij artikel 1
van de wet van 26 mei 1983, 7, 1°, 9 en 47
van afdeling III van titel VIII van boek
III van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door de wet van 4 november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving en
van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen, 6, 1131,
1133, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, .6
van het Gerechtelijk Wetboek, het grondwettelijk beginsel van de scheiding der
machten en, voor zoveel nodig, het gebeurlijk algemeen rechtsbeginsel dat
« wetsontduiking » zou verbieden,
doordat het bestreden vonnis het hoger beroep ongegrond verklaart en het
eerste vonnis in al zijn beschikkingen
bevestigt, derhalve de oorspronkelijke
vordering ongegrond verklaart, op grond
van de overwegingen dat « door (verweerders) terecht wordt gesteld » dat
wetsontduiking veronderstelt dat « partijen een rechtshandeling verrichten waarvan zij al de gevolgen aanvaarden; zij
impliceert echter dat partijen de wettelijke voorschriften afwenden van het
doel waarvoor de wetgever ze uitvaardigde. Partijen slagen er aldus in de toepassing van een wettelijke bepaling waaraan zij normaal dwingend onderworpen
zijn, te omzeilen door middel van een objectief geoorloofde handelswijze een
doeleinde te verwezenlijken dat de maatschappelijke orde afkeurt » en dat « ter
zake gepoogd werd om op een formeel
wettelijke manier t.t.z. door het oprichten van een rechtsgeldige vennootschap,
de dwingende wettelijke bepalingen van
de wet op de landpacht te omzeilen, hetgeen door (verweerders) terecht als een
vorm van wetsontduiking wordt aangemerkt >>; het bestreden vonnis in dat verband voorbehoudt dat « het niet zonder
belang is de hierna volgende feitelijkheden te weerhouden. (Verweerders) konden in een bestaande normale situatie
hun pachtersrechten niet ontnomen worden vermits zij zich konden beroepen op
de bepalingen van artikel 55 van de wet
op de landpacht. (Eisers) hebben de be-
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weringen van (verweerders) niet ernstig
weerlegt, waar deze laatsten stelden dat
de heer Walter Vanhencxthoven, als
nieuwe eigenaar, niet in aanmerking
kwam voor opzegging wegens eigen gebruik (artikel 7.1 en 9 van de wet van de
landpacht), zodat hij het pachtrecht van
(verweerders) diende te respecteren, wat
uiteraard impliceert dat hij bij verkoop
het voorkooprecht aan (verweerders)
diende aan te bieden. Ter zake werd een
vennootschap opgericht, met een maatschappelijk kapitaal van 2.500.000 frank,
waarvan verder is gebleken dat dit kapitaal, ingevolge de inbreng door de heer
Walter Vanhencxthoven van kwestige
landbouwgronden, voor een bedrag van
4.250.000 frank aan de heer Walter Vanhencxthoven is gaan toebehoren. Verder
is het moeilijk betwistbaar alsdat de
heer Walter Vanhencxthoven over praktisch aile aandelen beschikt. Uiteindelijk
staat het ook vast dat eenmaal al deze
verrichtingen achter de rug waren, en
precies op de dag dat de inbreng door de
heer Walter Vanhencxthoven was gebeurd, t.t.z. op 9 augustus 1984 aan (verweerders) door de opgerichte vennootschap opzegging van landpacht werd
gegeven onder de vermelding van de volgende opzeggingsreden : " De vennootschap Agrarische Exploitatie is immers
van plan bedoeld onroerend goed zelf te
exploiteren op de eerst nuttige vervaldag
door de wet toegelaten " »; het bestreden
vonnis gelet op het voorgaande overweegt « alsdan de verdere beoordeling
van onderhavig geding zich uiteindelijk
toespitst op het antwoord op de vraag in
hoeverre (eiseres), in de gekende omstandigheden, een rechtsgeldige opzegging van landpacht, en dit op 9 augustus
1984, kon laten betekenen » en in dit verband beslist dat eiseres een handelsvennootschap is zodat zij << formeel juridisch
omwille van haar rechtsvorm geen burgerlijke daden kan stellen, waaronder
begrepen de opzegging voor eigen gebruik, laat staan een landbouweconomische activiteit op commerciele wijze uit
te oefenen, zijnde precies dit ingeroepen
eigen gebruik »;
terwijl, ...
tweede onderdeel, noch de artikelen 1
en 2 van titel I van boek I van het Wethoek van Koophandel betreffende de
handelsvennootschappen, vastgesteld bij
wet van 15 december 1872 en gewijzigd
door de artikelen 1 en 2 van de wet van
3 juli 1956, 1 van titel IX van boek I van
het Wetboek van Koophandel, vastgesteld bij het koninklijk besluit van ~0 no-
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vember 1935, waarvan de Nederlandse
tekst is vastgesteld bij artikel 1 van de
wet van 26 mei 1983, noch de artikelen 7,
1a, en 9 van afdeling III van titel VIII
van boek III van het Burgerlijk Wetboek,
vastgesteld door de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het
recht van voorkoop te gunste van de
huurders van landeigendommen, enig
verbod inhouden voor handelsvennootschappen om zelf een landbouwgoed te
exploiteren en daartoe een opzegging
voor eigen gebruik in de zin van artikelen 7, 1°, en 9 van de Pachtwet te betekenen; artikel 9 van de Pachtwet geen onderscheid maakt tussen de gevallen
waarin de opzegging voor eigen gebruik
wordt gegeven door handelsvennootschappen dan wel door een burgerlijke
vennootschap; het feit dat de landbouwactiviteit normaal burgerlijk van aard
is, niet belet dat ze door handelaars of
handelsvennootschappen mag worden
uitgeoefend; eiseres, in haar regelmatig
neergelegde akte van beroep uitdrukkelijk liet gelden dat de << Pachtweg geen
enkel verbod voor handelaars (bevat) om
eigen exploitatie te beginnen in de zin
van artikel 9 van de Pachtwet. Wel integendeel wordt door de rechtsleer en
rechtspraak benadrukt dat de verpachter
geen landbouwer moet zijn van beroep,
noch een landbouwactiviteit als hoofdbedrijvigheid moet ontplooien (... ). Bij opzeg door een vennootschap moet derhalve niet worden onderzocht of zij al dan
niet een burgerlijke of handelsrechterlijk
karakter heeft. Er moet aileen worden
nagegaan of het statutair doel de landbouwactiviteit in de zin van artikel 1 van
de Pachtwet niet uitsluit (... ) (zodat) het
al of niet handelsrechtelijke karakter
van een vennootschap een kwestie is die
voor de beoordeling van de geldigheid
van de opzeg voor eigen gebruik hoegenaamd geen rol speelt. Ook handelaars
- fysische personen of rechtspersonen
- kunnen ongetwijfeld een derge!ijke
opzeg geven '' (blz. 9 en 10 van de akte
van beroep); zodat het bestreden vonnis, in de mate dat het het hoger beroep
van eiseres ongegrond verklaart op
grond van de overweging dat eiseres
« formeel juridisch omwille van haar
rechtsvorm geen burgerlijke daden kan
stellen, waaronder begrepen de opzegging voor eigen gebruik, laat staan een
landbouweconomische bedrijvigheid op
commerciele wijze uit te oefenen, zijnde
dan precies dit ingeroepen eigen gebruik "• enerzijds de in het onderdeel
aangeduide wetsartikelen schendt, an-
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derzijds de door eiseres ter zake uitdrukkelijk ingeroepen middelen niet beantwoordt, derhalve schending inhoudt van
artikel 97 van de Grondwet;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de opzegging gedaan werd op 24 september 1984;
dat de geldigheid en de gevolgen ervan derhalve dienen te worden beoordeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht waren op het ogenblik van de kennisgeving ervan, zulks mede krachtens
artikel 44 van de wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen;
Overwegende dat uit artikel 9 van
de Pachtwet volgt dat de in artikel
7, 1°, bedoelde opzegging door de
verpachter « om zelf het verpacht
goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren "• ook door een rechtspersoon
kan worden verricht mits met het
oog op exploitatie « door hun verantwoordelijke organen of beheerders
en niet aileen door hun aangestelden »;
Dat de genoemde wetsbepalingen
daarbij geen vereiste stellen in verband met de vorm of de burgerlijke
aard van de vennootschap : dat ingevolge de artikelen 54 en 130 van de
vennootschappenwet wel vereist is
dat de betrokken exploitatie in het
doel van de vennootschap is opgenomen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, dat aan eiseres het recht
van opzegging ontzegt op de enkele
grond dat eiseres, volgens de rechters, nu zij « tevens groot- en kleinhandel in landbouwprodukten " tot
doel heeft, een uitsluitend commerciele vennootschap is, de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Nr. 400
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Over de overige onderdelen van
het eerste middel en over het tweede middel:
Overwegende dat, nu blijkens de
context van het bestreden vonnis, de
rechters de door hen gewraakte
wetsontduiking afhankelijk maken
van de bevoegdheid van eiseres om
opzegging te doen, welke bevoegdheid zij ontkennen, het tweede onderdeel van het eerste middel tot
volledige cassatie leidt en de overige
grieven en het tweede middel niet
meer dienen te worden beantwoord;

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

nieuwe zelfstandigen voor eigen rekening vestigen of die in een nieuw opgericbte onderneming voor bet eerst
een bestuurdersfunctie of een daarmee
gelijkgestelde functie opnemen waardoor zijn aan bet sociaal statuut van
de zelfstandigen zijn onderworpen.
(VANDE VELDE, MEEUS T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1759 N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 97, 110, 112, 107 van de Grondwet
en 89, § 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ingevoegd door artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 6 van
15 februari 1982,

doordat het arrest oordeelt: « dat de
tekst van de wet zeer duidelijk is en in
de gewone betekenis dient begrepen te
worden van iemand die als zelfstandige
een nieuwe, tot heden nog onbestaande
zaak of activiteit opricht en zulks als
zelfstandige; dat de wettelijke bepaling
eveneens van toepassing is op zelfstandige activiteiten van beheersfuncties in
handelsvennootschappen die voor de eerste maal met ingang van 1 januari 1982
uitgeoefend of opgenomen worden en
waardoor mandaten bekleed worden die
als het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen worden; dat de ratio legis duidelijk de aanmoediging van nieuwe zelfstandigen viseerde ten einde in
Nr. 400
het raam van een tewerkstellingsbeleid
de vestiging van nieuwe zelfstandigen of
de oprichting van nieuwe zelfstandige
1• KAMER - 2 maart 1990
ondernemingen te bevorderen; dat, als
zelfstandig beroep, geen nieuwe activiteit
of bedrijf wordt gevestigd wanneer zoals
INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO- te dezen de zelfstandige activiteit in een
NENBELASTING- BEREKENING VAN DE AMIreeds bestaande onderneming wordt aanSLAG - VOORAFBETALINGEN - VRl,JSTELgevat; dat (eiser) derhalve in zijn redeneLING VAN VERMEERDERING VAN BELASTING ring niet kan gevolgd worden en van zijn
- EERSTE VESTIGING - BEGRIP.
vordering dient afgewezen te worden
omdat hij niet aan de wettelijke voorDe in art. 89, § 9bis, W.I.B. bedoelde per- waarden
voldoet »,

2 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en HUtzler.

sonen zijn degene die aan de gestelde
leeftijdsvereiste voldoen en zich als

terwijl, ...
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tweede onderdeel, artikel 89, § 9bis,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen enkel stelt als voorwaarden dat
het zou gaan om een persoon die de leeftijd van 35 jaar niet heeft overschreden,
en die zich, met ingang van een januari
1982, voor de eerste maal vestigt in een
zelfstandig beroep - voorwaarden die
ter zake vervuld waren - en niet stelt
als voorwaarde dat het zou gaan om een
nieuw opgerichte vennootschap, zodat
door als voorwaarde te stellen dat het
moet gaan om een nieuw opgerichte onderneming, het arrest voorwaarden aan
de wet toevoegt die niet voorzien zijn,
terwijl in fiscale zaken de interpretatie
zeer strikt moet gebeuren, zeker niet per
analogram of per belastingplichtige
(schending van artikel 89, § 9bis, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en van de artikelen 110, 112 en 107 van
de Grondwet);
derde onderdeel, de voorwaarde : « zich
voor de eerste maal vestigen in een zelfstandig beroep » moet worden begrepen
in zijn gewone betekenis ten opzichte
van de persoon zelf, namelijk dat hij
voorheen nog geen zelfstandig beroep
heeft uitgeoefend - zoals in casu voor
eiser het geval was - en niet in de zin
dat deze nieuwe zelfstandige activiteit
oak moet leiden tot het vestigen van een
nieuwe onderneming (schending van artikel 89, § 9bis, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en van de artikelen 110, 112 en 107 van de Grondwet) :

Wat het tweede en derde onderdee! betreft :
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jongeren als zelfstandigen; dat het
Verslag aan de Koning erop wijst
dat de termen « personen die de
leeftijd van 35 jaar niet hebben
overschreden en die zich ( ...) voor de
eerste maal vestigen in een zelfstandig beroep » dezelfde zijn als in artikel 1, e, van de wet van 4 augustus
1978 tot economische orH~ntering, ingevoegd bij artikel 5 van de Herstelwet van 10 februari 1981 inzake de
middenstand;
Dat uit de voorbereiding en de
tekst van de wet van 4 augustus
1978 blijkt dat haar opzet en strekking erin bestaan de economische
expansie van de kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen
en aldus de tewerkstelling in die ondernemingen aan te moedigen; dat,
in dat kader, de hiervoren geciteerde termen betrekking hebben op
jongere personen die zich als nieuwe zelfstandigen voor eigen rekening vestigen of die in nieuw opgerichte ondernemingen voor de eerste maal een bestuurdersfunctie of
een daarmee gelijkgestelde functie
opnemen waardoor zij aan het sociaal statuut van de zelfstandigen zijn
onderworpen;
Dat het arrest, door dienovereenkomstig te beslissen, de beslissing
wettelijk verantwoordt;

Dat de onderdelen in zoverre faOverwegende dat in de onderde- len naar recht;
len niet wordt gezegd hoe en waarin
artikel 107 van de Grondwet zou
zijn geschonden;
Dat de onderdelen in zoverre niet
ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
Overwegende dat § 9bis van arti- de kosten.
kel 89 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ingevoegd werd
2 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitbij artikel 1 van het koninklijk be- ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter sluit nr. 6 van 15 februari 1982 tot Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluiwijziging van het Wetboek van de dende conclusie van de h. D'Hoore, advoInkomstenbelastingen inzake aan- caat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys
moedlging van de vestigmg van de Bouuaert en B. Lybeer, Brussel.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSVERLIEZEN.

De term bedrijfsverlies in art. 43, eerste
lid, 2", W.I.B. betekent het verliessaldo
dat voor een belastingplichtige over de
duur van een bepaalde belastbare periode voortvloeit uit een of meer van
zijn beroepswerkzaamheden,· individuele verrichtingen, indien zij een verlies
opleveren, zijn bedrijfslasten in de zin
van art. 44 W.I.B. (1).
(MAE BE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1760 N)

HET HOF; - Gelet op het bestre.den arrest, op 12 april 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door
verweerder opgeworpen en hierop
gegrond : het bestreden arrest is een
beslissing alvorens recht te doen :
Overwegende dat eiser, volgens
het arrest, als middel tegen de aangevochten beslissing van de directeur der directe belastingen heeft
aangevoerd dat de litigieuze bijdragen voor het sociaal statuut van de
zelfstandigen fiscaal niet als een
verlies kunnen worden aangemerkt,
omdat eiser in de betrokken belastingperiodes in Belgie geen zelfstandige wer kzaamheid had uitgeoefend;
Overwegende dat het arrest over
dat geschilpunt definitief beslist in
de door eiser in zijn middelen weergegeven motieven; dat het hof van
beroep op dat stuk zijn rechtsmacht
volledig heeft uitgeoefend, en het arrest enkel een beslissing alvorens

-----------------1
(1) Cass., 8 sept. 1989, A.R. nr. F 1733 N
(A.C., supra, nr. 15); vgl. Cass., 23 feb. 1990,
A.R. nr. F 1785 N (1b1d., supra nr. 386).
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recht te doen inhoudt in zoverre het
ter zake van de concrete berekening
van de aftrek en de eventuele invloed daarop van de pensioenen van
eisers echtgenote, het debat heropent ten einde de partijen de kans
te geven te concluderen onder meer
over het punt of die grief geen nieuwe grief uitmaakt in de zin van artikel 282 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 6, 20, 2°, vooral litt. c, 43,
.vooal 2°, 44, 45, 5°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, 13, vooral 3°,
13quater, en 13quinquies van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest oordeelt dat, vermits de voortgezette sociale bijdragen
ten einde de pensioenloopbaan als gewezen zelfstandige zaakvoerder te vervolledigen, van geen enkel aangegeven bedrijfsinkomen kunnen worden afgetrokken, maar ze toch aftrekbare kosten
blijven, « in de bestreden beslissing dan
ook terecht werd gesteld dat deze uitgave moet worden aangezien als een bedrijfsverlies geleden in een bepaalde beroepswerkzaamheid, welk verlies evenredig moet worden aangerekend op de
bedrijfsinkomsten uit de andere beroepswerkzaamheden die gezamenlijk
worden belast of die krachtens artikel
87ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zijn vrijgesteld ''• en dat
die bepaalde beroepswerkzaamheid er
geen andere kan zijn dan deze als zaakvoerder van een P.V.B.A., vermits anders
(volgens de theorie van het arrest) die
uitgave niet aftrekbaar zou zijn,
terwijl een saldo-bedrijfsverlies maar
mogelijk is wanneer een belastbare activiteit voorhanden is die effectief actief is
en die het saldo-bedrijfsverlies voortbrengt, wat ter zake het geval niet meer
kan zijn, vermits het arrest zelf aanneemt dat eiser drie jaar tevoren zijn activiteit als zaakvoerder had stopgezet;
een zaakvoerder, krachtens artikel 20, 2°,
litt. c, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, een bezoldigde is, en deze slechts wordt belast op « zijn ontvangsten "• zodat ingeval de bedrijfsuitgaven
deze ontvangsten overtreffen er geen bedrijfsverlies ontstaat; zodat het arrest
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ten onrechte oordeelt dat er een saldobedrijfsverlies voorhanden zou zijn, wat
tot gevolg zou hebben dat artikel 13quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen toepasselijk zou zijn, en
aldus
de
aangewezen
wetteksten
schendt, vooral artikel 43, 2° van het Wethoek van de Jnkomstenbelastingen :
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beslissing daaromtrent aan de feitenrechter overj verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

2 maart 1990 - 1° kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys
Overwegende dat het arrest vast- Bouuaert en P. Delafontaine, Kortrijk.

stelt dat eiser in de litigieuze belastbare tijdperken geen activiteit van
zaakvoerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft uitgeoefend; dat het
niettemin de sociale bijdragen in
kwestie, die de voortgezette verzekering in het pensioenstelsel van de
zelfstandigen betreffen, als een bedrijfsverlies van die belastbare tijdperken beschouwt en vervolgens artikel 13quater van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen erop toepast;
Overwegende dat de term bedrijfsverlies in de artikelen 43,. 2°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en l3quater van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 betekent het verliessaldo dat voor een
belastingplichtige over de duur van
een bepaalde belastbare periode
voortvloeit uit een of meer van zijn
beroepswerkzaamheden; dat individuele verrichtingen, zoals de betaling van de litigieuze bijdragen, indien zij een « verlies » opleveren,
bedrijfslasten zijn in de zin van artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat het arrest, door anders te beslissen, de artikelen 43, 2°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en l3quater van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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1° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAGEN- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIELE VRAAG.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL -

CASSATIEMIDDEL WAARBIJ EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN ALS BEDOELD IN ART. 26 VAN DE
BIJZONDERE WET OP HET ARBITRAGEHOF
VAN 6 JANUARI 1989 - TEVENS SCHENDING
AANGEVOERD VAN ARTT. 8.1 EN 14 E.V.R.M.

3° AFSTAMMING -

NIET ERKEND NATUURLIJK KIND - ERFENISSEN - CASSATIEMIDDEL WAARBIJ DE ONVERENIGBAARHEID
VAN ART. 756 B.W. MET DE ARTT. 6 EN 6BIS
GW. WORDT OPGEWORPEN - VERPLICHTING
VAN HET HOF VAN CASSATIE TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIELE VRAAG AAN HET
ARBITRAGEHOF.

4° ERFENISSEN -

NIET ERKEND NATUURLIJK KIND - CASSATIEMIDDELEN WAARBIJ
DE ONVERENIGBAARHEID VAN ART. 756 B.W.
MET DE ARTT. 6 EN 6BIS GW. WORDT OPGEWORPEN - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIELE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF.

Om die redenen, vernietigt het be- 1°, 2°, 3° en 4° Als in een cassatiemiddel
streden arrest; beveelt dat van dit
wordt aangevoerd dat, gelet op art. 107
arrest melding zal worden gemaakt
van de wet van 31 maart 1987, art. 756
op de kant van het vernietigde arB. W: onverenigbaar is met de artt. 6
en 6bis Gw., wat de rechten betreft
rest; houdt de kosten aan en laat de
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van een niet erkend natuurlijk kind op
de erfenissen van zijn moeder en van
een zuster van zijn moeder, die heiden
overleden zijn v66r de inwerkingtreding van de wet van 31 maart 1987, en
in dezelfde voorziening eveneens
wordt aangevoerd dat de voormelde
wetsbepaling strijdig is met de artt.
8.1. en 14 E. V.R.M., vermag het Hoi te
besluiten dat het aangewezen is vooraf
de grondwetsbepalingen te onderzoeken en stelt het in dit geval een prejudicii:ile vraag aan het Arbitragehof (1).
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
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doordat het hof van beroep, met vernietiging van het beroepen vonnis, na op
11 maart 1988 de heropening van de debatten te hebben bevolen ten einde partijen toe te laten te concluderen omtrent
de rechtsvraag naar de direkte toepassing van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in het bestreden arrest de vordering van eiseres tot het bekomen van dezelfde erfrechtelijke aanspraken « als
ware zij een wettige afstammeling geweest » ongegrond verklaart, op grond
van de overwegingen « dat artikel 8 van
het Europees Verdrag tot Bescherming
(V ... T. V ... C... , V ... E.A.)
van de Rechten van de Mensen geen
rechtstreekse toepassing kan vinden in
ARREST
de mate dat het aan de Staat de verplichting oplegt het stelsel van de fami(A.R. nr. 6583)
liebanden te bepalen (... ) inzonderheid
met betrekking tot het erfrecht van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- natuurlijke kinderen op de goederen van
den arrest, op 10 juni 1988 door het hun overleden moeder (... ); dat de Staat
Hof van Beroep te Brussel gewezen; inderdaad over verschillende mogelijkheden beschikt om deze aangelegenheid te
Over het middel: schending van de ar- regelen (... ) >> , waaruit door het bestretikelen 8.1 en 14 van het Verdrag tot Be- den arrest wordt afgeleid dat eiseres
scherming van de Rechten van de Mens « ingevolge artikel 756 van het Burgeren de Fundamentele Vrijheden, onderte- lijke Wetboek (zoals van kracht v66r de
kend te Rome op 4 november 1950 en wet van 31 maart 1987) geen rechten
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955; heeft op de goederen van haar overleden
6 en 6bis van de Grondwet, van het alge- moeder (en) evenmin bij plaatsvervulling
mene rechtsbeginsel luidens hetwelk aanspraak kan maken op de nalatengeen willekeurig onderscheid kan wor- schap van E ... V... "•
den gemaakt tussen de rechten van kin·terwijl, eerste onderdeel, met toepasderen binnen en buiten het huwelijk ver- sing van de artikelen 8.1 en 14 van het
wekt, vervat in de vermelde verdrags- en Verdrag tot Bescherming van de Rechgrondwetbepalingen, alsook in de artikelen 723, 724 en 745, eerste lid, van het ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, alsook van de artikelen 6 en
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij 6bis van de Grondwet, geen willekeurig
wet van 31 maart 1987 tot wijziging van onderscheid kan worden gemaakt tussen
een aantal bepalingen betreffende de af- de rechten van binnen of buiten het hustamming van het algemene rechtsbeginwelijk verwekte kinderen en het genot
sel van de voorrang die de bij het Ver- van de rechten en vrijheden zonder disdrag bepaalde internationale rechtsregel, criminatie moet verzekerd worden; de
met rechtstreekse gevolgen in de interne bepalingen van de artikelen 8 en 14 van
rechtsorde, heeft op de interne rechtsre- voormeld verdrag, in zoverre zij de Staat
gel en 97 van de Grondwet,
verplichten, bij het bepalen van de rechten van de « natuurlijke » kinderen op de
(1) Zie, wat betreft de verplichting voor het goederen van hun overleden moeder, zoHof van Cassatie tot het stellen van een prejuh d 1
d b
diciiHe vraag aan het Arbitragehof, Cass., 26 danig te
an e en dat e etrokkenen
jan. 1990, A.R. nr. 6713 (A.C., 1989-90, supra, een normaal gezinsleven kunnen leiden
nr. 327), en 19 maart 1990, A.R. nr. M 503 F en niet worden gediscrimineerd ten aan(A.C., 1989-90, infra nr. 434), en wat andere zien van « wettige kinderen, kan (lees :
aspecten van de toepassing van art. 756 B.W. kunnen) worden beschouwd als onvolbetreft, Cass., 6 maart 1986, A.R. nr. 4792 (A.C., doende nauwkeurig en volledig om direk1985-86, nr. 433, R. W:, 1986-87, 236 en de noot te werking te hebben, doch enkel in de
van P. SENAEVE, R.C.J.B., 1987, biz. 8 en de mate dat in die materie verscheidene
noot van F. RIGAUX), en M. PULINCKX-COENE,
« De patrimoniale gevolgen van de afstammogelijkheden, naar keuze van de Staat,
ming ,, , in T.P.R., 1987, biz. 1179 tot 1248 ter beschikking staan om aan de bepa(vooral biz. 1185 tot 1195).
lingen van voormelde artikelen te vol-

------------------1
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doen; de mogelijkheden die de Staat geboden worden bij de uitvoering van de
ter zake uit de artikelen 8.1 en 14 van
voormeld verdrag voortvloeiende verplichtingen enkel de concrete uitwerking
van het verbod van discriminatie tussen
kinderen betreffen, doch niet het ogenblik waarop een niet discriminerend statuut van kracht moet worden, nu zulks
enkel wordt bepaald door het Verdrag,
dat, in dat opzicht, direkte werking
heeft; bijgevolg, in de mate dat door de
Staat, zoals de Belgische Staat in de wet
van 31 maart 1987, een welbepaalde mogelijkheid wordt gekozen om aan de bepalingen van voormelde artikelen van
het Verdrag te voldoen, en aldus de
daarin vervatte normen op nauwkeurige
wijze te omschrijven, wel direkte werking kan worden verleend aan de artikelen 8.1 en 14 van voormeld verdrag luidens welke geen willekeurig onderscheid
mag worden gemaakt tussen << wettige »
en << natuurlijke » kinderen, zodat het bestreden arrest al de in het onderdeel
aangehaalde wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen schendt door geen
direkte werking toe te kennen aan de artikelen 8.1 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, en met
toepassing van artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht v66r
de wet van 31 maart 1987, aan eiseres
erfrechtelijke aanspraken op de nalatenschappen van haar moeder en van·
E... V... te ontzeggen, hoewel deze
bepaling in strijd is met de in de artikelen 8.1 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, 6 en 6bis
van de Grondwet, alsook het in deze verdrags- en grondwetsbepalingen vervatte
beginsel, als bekrachtigd, wat het erfrecht betreft, in de artikelen 723, 724 en
745, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, zoals gewijzigd bij wet van 31
maart 1987, en luidens hetwelk geen willekeurig onderscheid kan worden gemaakt tussen de rechten van << natuurlijke » en « wettige » kinderen (schending van alle in het middel aangevoerde
wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen, met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet);

Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het arrest, eiseres,
als niet erkend natuurlijk kind van
M... V... , die overleden is te Houwaart op 21 juli 1956, aanspraak
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maakt op dezelfde erfrechten als
een wettig kind, zowel in de nalatenschap van haar voormelde moeder, als in die van een zuster van
haar moeder, te weten E ... V... , overleden te Houwaart op 22 mei 1983
en wier nalatenschap krachtens
authentiek testament « gewoon verdeeld wordt volgens de wet »;
Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen de beslissing van het
arrest << dat de eerste rechter trouwens op grond van pertinente beweegredenen die door (eiseres) niet
worden weerlegd, terecht heeft geoordeeld dat geen veinzing in verband met deze verkoop (verleden op
18 augustus 1955) bewezen is »;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
(en het onderliggende rechtsbeginsel) de wet alleen beschikt voor het
toekomende en geen terugwerkende
kracht heeft; dat dienovereenkomstig de rechten in een nalatenschap
geregeld worden door de wet die
van kracht is op het tijdstip waarop
de nalatenschap is opengevallen, ter
zake achtereenvolgens in 1956 en
1983;
Overwegende dat in 1956 en in
1983 van kracht was artikel 756 van
het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk natuurlijke kinderen geen erfgenamen zijn en alleen erkende natuurlijke kinderen enig recht hebben op de goederen van hun overleden vader of moeder, met uitsluiting
van de bloedverwanten van hun vader of moeder;
Overwegende dat het middel aanvoert dat artikel 756 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het ter zake is
toegepast, in strijd komt zowel met
de artikelen 8 en 14 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, als met de artikelen 6 en
6bis van de Belgische Grondwet en
tevens met twee algemene rechtsbeginselen die het middel formuleert;
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Overwegende dat het onderdeel
aan het ingeroepen « algemeen
rechtsbeginsel luidens hetwelk geen
willekeurig onderscheid kan worden
gemaakt tussen de rechten van " natuurlijke " en "wettige " kinderen » ,
geen andere inhoud toeschrijft dan
aan de Verdrags- en Grondwetsbepalingen die het eveneens vermeldt;
dat het onderdeel in dat opzicht
geen afzonderlijk onderzoek behoeft;
Overwegende dat de vragen die
rijzen ten gevolge van het gezamenlijk aanvoeren van schending van
bepalingen van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en van de grondwetsbepalingen van de artikelen 6 en 6 his te dezen tot het besluit leiden dat het
aangewezen is vooraf de grondwetsbepalingen te onderzoeken;
Overwegende dat volgens artikel
26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, het Arbitragehof, bij wijze van prejudicii:ile beslissing uitspraak doet, bij wege van arrest, op
vragen omtrent, met name, de
schending door een wet van de artikelen 6 en 6bis van de Gronwet;
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ten van hun moeder uitsluiten, wanneer die nalatenschappen zijn opengevallen achtereenvolgens op 21 juli
1956 en op 22 mei 1983, terwijl die
uitsluiting sinds de inwerkingtreding van de voormelde wet niet
meer bestaat en wettige kinderen
door de wet niet uitgesloten zijn uit
de nalatenschap van hun ouders en
de bloedverwanten van hun ouders.
2 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Geinger en Nelissen
Grade.
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5 maart 1990

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPENART. 177 E.E.G.-VERDRAG - UITLEGGING VAN
HET VERDRAG OF VAN EEN HANDELING VAN
DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE
ZAAK - VRAAG OM UITLEGGING - GEVAL
WAARIN HET HOF VAN CASSATIE NIET VERPLICHT IS OM ZICH, BIJ WIJZE VAN EEN PREJUDICIELE VRAAG, TOT HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TE
WENDEN.

Om die redenen, schort elke nadere uitspraak op totdat het Arbitragehof uitspraak zal hebben gedaan op
de navolgende prejudicii:ile vraag : is
artikel 756 van het Burgerlijk Wethoek, luidende als volgt: « Natuurlijke kinderen zijn geen erfgenaam;
de wet verleent hun slechts dan
rechten op de goederen van hun 2° RUSTEN
OVERLEVINGSPENoverleden vader of moeder, indien
SIOEN - WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN
zij wettelijk erkend zijn. Zij ver- MIJNWERKER - CUMULATIE - ART. 46.3
leent hun geen recht op de goederen
E.E.G.-VERORDENING NR. 1408171 - DRAAGvan de bloedverwanten van hun vaWIJDTE - GEVOLGEN.
der of moeder », strijdig met artikel
6 van de Grondwet en/of artikel 6bis 3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
van de Grondwet, in zoverre die
SOCIALE ZEKERHEID - ART. 46.3, E.E.G.-VERwetsbepalingen thans, overeenkomORDENING NR. 1408171 - DRAAGWIJDTE - GEstig artikel 107 van de wet van 31
VOLGEN.
maart 1987 niet erkende natuurlijke
kinderen uit de nalatenschap van 4° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE
hun natuurlijke moeder en uit de
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - RUSTnalatenschap van de bloedverwanPENSIOEN VOOR MIJNWERKERS IN HET GE-
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MEENSCHAPSRECHT - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING.

f!en werknemer ingestelde vordering
mzake het recht op een mijnwerkersrustpensioen volgens het gemeenschapsrecht, veroordeelt het de eiser
in de kosten (3). (Artt. 580, 2°, 1017,

5° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - RUSTPENSIOEN VOOR MIJNWERKERS IN HET GEMEENSCHAPSRECHT - GEDING IN CASSATIE
- VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING.

tweede lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. CHRISTINO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8711)

1° Wanneer een vraag om uitlegging van

het E.E.G.-Verdrag of van een handeJing van de instellingen van de Gemeenschap dezelfde is als die waarover het Hoi van Justitie van de
Europese Gemeenschappen reeds een
uitleggingsbeslissing heeft gewezen,
behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen valgens het nationale recht niet vatbaar
zijn voor..hoger beroep, zich niet opmeuw, biJ wege van een prejudiciele
vraag, voor uitlegging tot dat Hoi te
w_endel'!! op vo_orwalfrde echter dat zij
zwh biJ de wtleggmgsbeslissing aansluiten (1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1986 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;

(Impliciet.)
2o en 3o D_e anti-cumulatiebepaling, als
bedoeld m art. 46.3 E.E.G.-verordening

nr. 1408/71 is van toepassing op alle
gevallen waarin de sam van de overeenkomstig de ]eden 1 en 2 van datzelfde artikel berekende uitkeringen
hager is dan het hoogste van de theoretische pensioenbedragen oak indien dat niet het gevolg is ;an het samenvallen van verzekeringstijdvakken
en met name inzake rustpensioene~
voor mijnwerkers (2). (Art. 46.3 verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971
van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de toepassing
van de sociale zekerheidsregelingen op
loontrekkenden en hun gezinnen die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.)
4° en 5° Wanneer het Hof, nadat het de

voorziening in cassatie van de Rijksdienst voor Pensioenen heeft aangenomen, gedeeltelijke vernietiging uitspreekt van een beslissing op een door

-
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Over het middel: schending van de artikelen 12.2, 46.1, 46.2 en 46.3 van de
(E.E.G.-)verordening nr. 1408/71 van de
Raad van 14 juni 1971 betreffende de
toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, 10, § 2, 1°, van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, gewijzigd bij de wet van 10
februari 1981, en 97 van de Grondwet
doordat het arrest, nu de Rijksdie~st
voo~ W:erknemerspensioenen (R.W.P.) bij
beshssmg waarvan op 2 april 1982 kennis is ~.egeven, verweerders rustpensioen
als miJnwerker vanaf 1 juni 1981 op
233.122 frank (26/30) heeft vastgesteld
op basis van de periode van 26 jaar tij:
?ens welke hij in Belgie als mijnwerker
m de ondergrond heeft gewerkt, waarbij
h~t oordeelt dat hij een rustpensioen gemet voor zijn vorige activiteit als loontrekkende in Italie en dat hij, krachtens
~e bepaling inzake vermindering van artikel 10, § 2, 1°, van het koninklijk bes~uit n~: 50 van 24 oktober 1967, gewijz1gd biJ de wet van 10 februari 1981
bijgevolg geen bijkomende fictieve jaren:
t~:nerkst~lling voor de berekening van
ZIJn penswen kan verkrijgen, beslist dat
verweerder ten laste van de Rijksdienst
V?or Pensioenen recht heeft op het pens~oen als loontrekkende, zonder opheffmg of ve~mindering van het aantal bijk?m~nde Jare:r:, zodat het pensioen volled~g Is, da_t wtl zeggen niet beperkt en
met vermmderd op basis van de vreem-

(~) Cass., 30 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 690);
23 Jan. 1989, A.R. nr. 7916 (ibid. 1989-90 nr
301).
'
'
.

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

(2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. in
Bull. en Pas., 1989-80, nr. 403.

(3) Zie Cass., 17 juni 1987, A.R. nr. 5679
(A.C., 1986-87, nr. 634), 13 nov. 1989 A R nr
8642 (ibid., 1989-90, nr. 155).
' · ·
·
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de pensioenen, en, met wijziging van het mindering, die zonder meer kan worden
beroepen vonnis, beslist ?at verwee~der, toegepast bij de berekening van het penonafgezien van de betalmg van bmten- sioen in het nationaal stelsel aileen, builandse pensioenen, recht heeft op een ten toepassing blijft in het gemeenvolledig pensioen als mijnwerker OJ?. ba- schapsrecht, inzonderheid bij gelijktijsis van een loopbaan van 30/30, ZlJnde dige toepassing van de artikelen 12.2 en
271.050 frank op 1 juni 1981, aan de in- 46.1 van de verordening nr. 1408/71; dat
dex 247 20 en doordat het arrest hoofd- met betrekking tot artikel 46.3, van de
zakelijk' hi~rop steunt dat in onderhavige verordening nr. 1408/71, de bijkomende
zaak hetzelfde probleem aan de orde i.s fictieve jaren waarop de mijnwerker
als datgene waarover het Hof van Justl- recht heeft die vijfentwintig jaren in de
tie van de Europese Gemeenschappen mijn is tewerkgesteld, geen jaren zijn
uitspraak heeft gedaan in zijn arrest van als bedoeld in artikel 15.1, e, van de ver4 juni 1985 inzake Romano; dat het Hof ordening nr. 574172, aangezien zij niet op
van Justitie in zijn arrest van 20 oktober precieze wijze in de tijd kunnen worden
1975 inzake Petroni beslist heeft dat arti- vastgesteld en niet met andere jaren
kel 46.3, van de verordening 1408/71 on- kunnen worden samengesteld; dat het
verenigbaar is met artikel 51 van h~t evenmin gelijkgestelde jaren betreft aanVerdrag voor zover het een cumulatle gezien zij, als bijkomende jaren, niet
van in verschillende Lid-Staten verkre- zijn opgenomen in de beperkende lijst
gen uitkeringen beperkt door e.en ':erla- van de gelijkstellingen van de artikelen
ging van het bedrag van een mtslmtend 34 en volgende van het koninklijk besluit
onder de nationale wetgeving verkregen van 21 december 1957; dat, bijgevolg, de
uitkering; dat het Hof van Justitie in la- vermindering op de voet van artikel 46.3
tere arresten blijkbaar geen afbreuk van de gemeenschapsverordening niet·
heeft gedaan aan het in het arrest Petro- van toepassing is, zoals in het arrest Peni geformuleerde beginsel, « zijnde het troni is aangegeven en zoals dat is beeventuele niet toepassen van artikel 46.3 vestigd in de beslissingen waarop deze
van de bedoelde verordening » ; dat het rechtspraak steunt; dat er te dezen geen
Hof van Justitie in zijn arrest van 2 juli samentelling van verzekerings- en ge1981 in zake Celestre heeft gepreciseerd lijkgestelde tijdvakken ~s, ~n dus. geen
dat het bedrag, bedoeld in artikel 46.1, onverantwoorde cumulatie, m de zm onhet nationaal bedrag is zonder toepas- der meer van het arrest Petroni, punt 16;
sing van de nationale anti··cumulatiebe- dat er in verweerders geval geen sprake
palingen; dat, anderzijds, « de in. het ar- kan zijn van sament~lling van verze~e
rest Petroni besliste niet-toepassmg van ringstijdvakken, terw1~l de door de nati~
artikel 46.3 niet over het hoofd mag wor- nale Belgische wetgevmg toegekende biJden gezien >>; dat het Hof van Justitie in komende jaren niet ge!ndividualiseerd
het arrest Romano van 4 juni 1985 heeft zijn in de tijd; dat de neutralisatie van
beslist dat een nationale regel volgens de bepalingen inzake non-cumulatie bij
welke de bijkomende fictieve jaren van artikel 12.2 van de verordening nr.
tewerkstelling die aan een werknemer 1408/71, aan de migrerende wer~nemers
kunnen worden toegekend, worden ver- geen recht verleent op een penswen dat
minderd met het aantal jaren waarvoor meer bedraagt dan de uitkering waarop
de werknemers aanspraak kan maken een werlmemer recht heeft die zijn hele
op een pensioen in een an~ere ~id-S.ta~t, loopbaan in een Lid-Staat heeft voleen bepaling inzake vermmdermg IS m bracht; dat artikel 12.2 enkel. de handhade zin van artikel 12.2 van de verorde- ving beoogt van de rechten d1e krachtens
ning nr. 1308/71, die in~evolg~ de laatste de nationale wetgeving aileen zijn vervolzin van dat voorschnft bmten toepas- kregen en waarop de betrokken werknesing blijft bij de berekening van het. be- mers aanspraak kunnen maken aileen
drag van het pensioen volgens art~kel op grond van de door die wetg~ving. _in
46.1 van die verordening; dat het arbelds- aanmerking genomen verzekermgshJdhof inzicht wilde hebben in de nieuwe vakken; dat de neutralisatie van de nontoestand die is ontstaan na het invoegen cumulatiebepalingen rechten handhaaft
van de bepaling inzake vermindering bij maar geen rechten doet ontstaan,
de wet van 10 februari 1981 in artikel 10,
§ 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 50
terwijl, eerste onderdeel, uit de rechtvan 24 oktober 1967; dat het antwoord spraak van het Hof van Justitie van de
van het Hof van Justitie klaar en duide- Europese Gemeenschappen blijkt dat arlijk is : de bepaling inza~e vermindering tikel 45.3 van de verordening nr. 1408/71
blijft buiten toepassing m het gemeen- van de Raad aileen onverenigbaar is met
schapsrecht; dat die bepaling inzake ver- artikel 51 van het Verdrag voor zover het
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een cumulatie van twee in verschillende
Lid-Staten verkregen uitkeringen beperkt door verlaging van het bedrag van
een uitsluitend onder de nationale wetgeving verkregen uitkering; daaruit volgt
dat artikel 46.3 van toepassing blijft,
wanneer zoals te dezen het bedrag van
de uitkering volgens het gemeenschapsrecht wordt berekend; uit artikel
12.2 van de verordening nr. 1408/71 blijkt
dat het gemeenschapsrecht in de regel
niet belet dat externe, in het interne
recht vervatte anti-cumulatiebepalingen
worden aangenomen, zoals de bepaling
inzake vermindering van artikel 10, § 2,
1°, van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967, met dien verstande
evenwel dat de berekening van het bedrag met toepassing van de nationale
wetgeving, rekening houdend met de
daarin vervatte regel van de vermindering, moet worden vergeleken met het
bedrag van de uitkering dat volgt uit de
toepassing van alle bepalingen, en dus
oak van het derde lid, van artikel 46 van
de verordening; enkel aan de hand van
die vergelijking kan worden nagegaan
welke de voor de werknemer meest voordelige uitkering is die hem dan eventueel kan worden toegekend overeenkomstig het in de artikelen 48 tot 51 van het
Verdrag van Rome beoogde doel; daaruit
volgt dat het hof van beroep, door elke
toepassing van het derde lid van artikel
46 van de verordening 1408/71 op verweerders pensioen af te wijzen en door
- na de berekening van het pensioen op
de voet van alle bepalingen van artikel
46 - dat bedrag niet te vergelijken met
het bedrag dat is bekomen met toepassing van de afzonderlijk genomen nationale wetgeving, en dus met de bepaling
inzake vermindering van artikel 10, § 2,
1°, van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967, zijn beslissing tot vaststelling van verweerders pensioen op
271.050 frank vanaf 1 juni 1981 niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 12.2, 46.1, 46.2 en 46.3, van de
voornoemde verordening nr. 1408/71 van
de Raad, 10, § 2, 1°, van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers, gewijzigd bij de wet
van 10 februari 1981) en zijn beslissing
niet regelmatig met redenen omkleedt
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

Nr. 403

dening 1408171 van toepassing is in alle
gevallen waarin de sam van de betrokken uitkeringen hager is dan het daarin
bepaalde bedrag, ook indien dat geen gevolg is van een samenval van verzekeringstijdvakken; de toepassing van artikel 46.3 dus niet afhankelijk kan worden
gesteld van de voorwaarde dat verzekeringstijdvakken samenvallen; daaruit
volgt dat het arrest, door te steunen op
de overweging dat de verzekeringstijdvakken en de gelijkgestelde periodes te
dezen niet samenvallen, om te beslissen
dat er met betrekking tot verweerders
pensioen geen toepassing kan worden
gemaakt van de berekening als bepaald
bij de artikelen 12.2 en 46.3 van de verordening nr. 1408171, benevens die bepalingen van de verordening, artikel 10, § 2,
1°, van voornoemd koninklijk besluit nr.
50 van 24 oktober 1967 schendt en niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest van 17
december 1987 in zake 323/86 Collini
versus R.W.P., heeft beslist, « de anti-cumulatiebepaling van artikel
46.3, van de verordening nr. 1408/71,
van toepassing is in alle gevallen
waarin de som van de overeenkomstig 1 en 2 van dat artikel berekende uitkeringen hoger is dan het
hoogste van de theoretische pensioenbedragen, ook indien dat geen gevolg is van een samenval van ver. zekeringstijdvakken »;

Dat het arrest dat, ter afwijzing
van de toepassing van de bij artikel
46.3 bepaalde vermindering, zegt dat
de bijkomende fictieve jaren, waarop de mijnwerker recht heeft die 25
jaar in de mijn is tewerkgesteld en
die niet precies in de tijd kunnen
worden vastgesteld, niet samenvallen met andere jaren en geen gelijkgestelde jaren zijn, bijgevolg zijn
beslissing niet naar recht veranttweede onderdeel, zoals het Hof van woordt;

Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft beslist (17 december 1987, zaak
323.86, Cellini), artikel 46.3 van de veror-

Dat dit onderdeel in zoverre gegrond is;
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Nr. 404

Om die redenen, zonder het eerste
onderdeel te moeten nagaan dat tot
geen ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het verweerders hoger beroep ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigd arrest;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwij st de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
5 maart 1990 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
Op dezelfde dag zijn vier arresten in dezelfde zin gewezen op voorziening van de Rijksdienst voor Pensioenen tegen arresten van het
Arbeidshof te Luik, inzake die instelling en
werknemers die aan de wetgeving van twee of
meer Lid-Staten van de Europese Gemeenschap zijn onderworpen.
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VERBETERING VERVANGING VAN EEN
RUSTPENSIOENREGELING DOOR EEN ANDERE
- GEVOLG.

4° RUSTSIOEN -

EN

OVERLEVINGSPEN-

WERNEMERS - VORDERING TOT
VERBETERING VAN EEN VONNIS OF ARREST,
INGESTELD MET TOEPASSING VAN ART. 794
GER.W. - REDEN VAN DE VERBETERING VERVANGING VAN EEN RUSTPENSIOENREGELING DOOR EEN ANDERE - GEVOLG.

5° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - RUSTPENSIOEN VAN EEN WERKNEMER - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE RIJKSDIENST
VOOR PENSIOENEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING - GEVOLGEN.

6° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - GEDING
IN CASSATIE - RUSTPENSIOEN VAN EEN
WERKNEMER - VOORZIENING IN CASSATIE
VAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN GEDEELTELIJKE VERN!ETIGING GEVOLGEN.

1° Niet ontvankelijk is het middel dat

niet aangeeft waarin de aangevoerde
wettelijke bepalingen zijn geschonden
(1).

2° Art. 794 Ger. W. wordt door de rechter
geschonden wanneer hij, onder voorwendsel van een verschrijving in een
beslissing te verbeteren, de daarin
vastgestelde rechten en verplichtingen
van partijen wijzigt (2).

Nr. 404
3• KAMER - 5 maart 1990

1° CASSATIEMIDDELEN
LIJK MIDDEL -

ONDUIDEBURGERLIJKE ZAKEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BUR-

GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VORDERING TOT VERBETERING VAN EEN VONNIS OF
ARREST, INGESTELD MET TOEPASSING VAN
ART. 794 GER.W. - REDEN VOOR DE VERBETERING - MATERIELE VERSCHRIJVING.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT
- VORDERING TOT VERBETERING VAN EEN
VON!\'IS OF ARREST, INGESTELD MET TOEPASSING VAN ART 794 GER.W - REDEN VAN DE

3° en 4° Art. 794 Ger. W. wordt door de
rechter geschonden wanneer hij, onder
voorwendsel van een verschrijving in
een beslissing te verbeteren, een rustpensioenstelsel in de plaats stelt van
een ander op de reglementering waarvan die beslissing zowel haar motivering als haar beschikkende gedeelte
had gesteund. (Art. 794 Ger.W.)

1-----------------(1) Cass., 20 sept. 1984, A.R. nr. 7074 (A.C.,
1984-85, nr. 57).
(2) Zie Cass., 18 okt. 1983, A.R. nr. 8024
(A.C., 1983-84, nr. 90); 12 april 1984, A.R. nr.
7031 (ibid., 1983-84, nr. 467); 8 dec. 1989 en 1
feb. 1990, A.R. nrs. 6329 en 6425 (ibid., 1989-90,
nrs. 232 en 338); A. FE'ITWEIS, Manuel de prod!dure .civile, Luik, 1985, nr. 360; Verslag Van
Reepmghen over de Gerechtelijke Hervorming, Belgisch Staatsblad, 1964, biz. 322.
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5° en 6° Wanneer het Hof, nadat het de
voorziening in cassatie van de Rijksdienst voor Pensioenen gedeeltelijk
heeft aangenomen, enerzijds, die voorziening verwerpt in zoverre zij gericht
is tegen de beslissing op de door de
werknemer ingestelde vordering inzake het recht op een rustpensioen, en
anderzijds, de latere beslissing op de
vordering tot verbetering wegens verschrijving vernietigt, veroordeelt het
de eiser in de kosten (3). (Artt. 580, 2°,
1017, tweede lid, en 1111, vierde lid
Ger.W.)

Nr. 404

sluit nr. 50 van 24 oktober 1967, bij de
wet van 10 februari 1981 ... ; b) in het koninklijk besluit van 21 december 1967,
door toevoeging van artikel 32quinquies
bij het koninklijk besluit van 30 maart
1981, ... artikel 10, paragraaf 2, 1°, aldus
aangevuld, een anti-cumulatiebepaling,
in de zin van artikel 12 van de E.E.G.verordening nr. 1408/71? 2° Zo ja, is het
in voormeld artikel 10, paragraaf 2, 1°,
(nieuw) vervatte voorschrift verenigbaar
met het E.E.G.-Verdrag en de relevante
gemeenschapsverordeningen, met name
de verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72?
3° Dient artikel 12.2 van verordening nr.
1408/71 overeenkomstig artikel 46.1 te
worden toegepast en, zo ja, volgens wel(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
ke bepalingen en modaliteiten in het
T. BENS PRUN)
concrete geval (van verweerder), gelet op
de bij de wet van 10 februari 1981 en het
ARREST ( vertaJing)
koninklijk besluit van 30 maart 1981 ingevoegde nieuwe bepalingen ... ? >>; dat
(A.R. nr. 8725)
het Arbeidshof te Bergen in verband met
een in feite en in rechte bijna soortgelijk
HET HOF; - Gelet op de bestre- geval, dat h'ouwens door het Hof van
den arresten, op 24 april 1987 en 4 Justitie tegelijk is onderzocht en waarnovember 1988 door het Arbeidshof over door dit Hof op dezelfde dag een arte Luik gewezen;
rest is gewezen, vragen heeft gesteld
over dezelfde problemen; dat het Hof
Over het middel: schending van de ar- van Justitie oordeelt dat die vragen betikelen 19, 23 tot 27, 794 van het Gerech- trekking hebben op de uitlegging van
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
het gemeenschapsrecht, met name voordoordat het arbeidshof: 1) in het ar- al om te weten of een nationale regel
rest van 24 april 1987 tot wijziging van volgens welke de bijkomende fictieve jahet beroepen vonnis, beslist dat verweer- ren van tewerkstelling die aan een werkder, buiten de betaling van buitenlandse nemer kunnen worden toegekend, worpensioenen, recht heeft op een volledig den verminderd met het aantal jaren
pensioen « volgens de regeling van de waarvoor de werknemer aanspraak kan
mijnwerker in loondienst » op basis van maken op een pensioen in een andere
een breuk van 45/45; 2) in het arrest van Lid-Staat, een bepaling inzake verminde4 november 1988, beslist dat het woord ring is, in de zin van artikel 12.2 van de
« mijnwerker , wegens een verschrijving verordening nr. 1408/71, die ingevolge de
voorkomt in het beschikkende gedeelte laatste volzin van dat voorschrift buiten
van het arrest van 24 april 1987, en be- toepassing blijft bij de berekening van
veelt dat het met toepassing van artikel het bedrag van het pensioen volgens ar794 van het Gerechtelijk Wetboek wordt tikel 46.1, van die verordening; dat het
geschrapt; en dat het arbeidshof, om al- Hof van Justitie daarop bevestigend
dus te beslissen, zegt: 1) in het arrest heeft geantwoord; dat zijn antwoord duivan 24 april 1987, dat in deze zaak het- delijk en definitief is : de bepaling inzake
zelfde probleem is gerezen als in de zaak vermindering blijft buiten toepassing in
Romano waarin door het Hof van Justi- het gemeenschapsrecht; dat artikel 10,
tie van de Europese Gemeenschappen op § 2, lo, vierde lid, van het koninklijk be4 juni 1985 een arrest is gewezen; dat sluit nr. 50 bepaalt dat het aantal bijkohet Arbeidshof te Luik toen aan het Hof mende fictieve jaren inzake de mijnvan Justitie drie prejudiciele vragen had werkers die geen dertig kalenderjaren
gesteld: « 1o Is, gelet op de invoeging gewoonlijk en hoofdzakelijk tewerkgevan nieuwe bepalingen, a) in artikel 10, steld zijn geweest, verminderd wordt
paragraaf 2, 1°, van het koninklijk be- met het aantal jaren waarvoor de werk------~~----·~~-----1 nemer aanspraak kan rnaken op een
rustpensioen of een als zoda~dg geldend
(3) Zie Cass., 5 maart 1990, A.R. nr. 8711 voordee.l, krachtens een regelmg van een
(A.C., 1989-90, nr. 403) met de verwijzingen in vreemd land; dat, zelfs indien de woorvoetnoot 3.
den niet in de tekst voorkomen, die be-
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paling wel degelijk een bepaling inzake
vermindering is, in de zin van artikel
12.2, van de verordening nr. 1408/71, welke bepaling geen gevolg kan hebben op
het vlak van het gemeenschapsrecht, inzonderheid als men tegelijk toepassing
maakt van « artikel 12, paragraaf 2 >> van
het koninklijk besluit nr. 50 en van artikel 46.1 van de E.E.G.-verordening nr.
1408/71; dat de bijkomende fictieve jaren
waarop de mijnwerker recht heeft die
vijfentwintig jaren in de mijn tewerkgesteld is geweest, geen jaren zijn als bedoeld in artikel 15.1, e, van de E.E.G.-verordening nr. 574/72, aangezien zij niet op
precieze wijze in de tijd kunnen worden
vastgesteld en niet met andere jaren
kunnen worden samengeteld; dat het
evenmin gelijkgestelde jaren betreft; dat
de vermindering dus niet van toepassing
is, zeals dit in het arrest Petroni is gezegd en zeals dit is bevestigd in de beslissingen waarop deze rechtspraak
steunt; 2) in het verbeterend arrest van 4
november 1988, dat het woord « mijnwerker >> per vergissing, << quod plerumque
fit "• in het beschikkende gedeelte van
het arrest van 24 april 1987 voorkomt,
vermits verweerder geen mijnwerker
was en dat woord inderdaad in het beschikkende gedeelte van dat arrest diende te worden weggelaten, ·
terwijl ingevolge artikel 794 van het
Gerechtelijk Wetboek de rechter enkel
de verschrijvingen of misrekeningen die
in een door hem gewezen beslissing
voorkomen, kan verbeteren, zonder evenwe! de daarin bevestigde rechten uit te
breiden, te beperken of te wijzigen; verweerder, in zijn akte van hoger beroep
en zijn conclusie v66r het verbeterde arrest van 24 april 1987, aan het arbeidshof
heeft gevraagd voor recht te zeggen dat
eiser hem de bijkomende jaren niet mag
ontzeggen waarop hij recht heeft krachtens artikel 11, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers; de bepalingen van
voormeld artikel 11 geen betrekking hebben op de mijnwerkers; deze enkel ter
sprake komen in de bepalingen van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit nr.
50; de bovenvermelde overwegingen van
het arrest van 24 april 1987, alsmede aile
andere overwegingen van dat arrest willen bewijzen dat de in artikel 10 van het
koninklijk besluit nr. 50 ingevoegde bepaling inzake vermindering niet toepasselijk kan zijn voor de berekening van
het rustpensioen waarop een migrerend
werknemer, die mijnwerker is geweest,
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recht heeft; het feit dat het arbeidshof,
ten onrechte, bij de uitspraak van het arrest van 24 april 1987, heeft geoordeeld
dat verweerder geen mijnwerker is geweest en zijn beslissing dat hij recht had
op een volledig rustpensioen, enkel hierop steunt dat hij volgens het gemeenschapsrecht niet onder de toepassing
kan vallen van de in artikel 10 van het
koninklijk besluit nr. 50 bedoelde bepaling inzake vermindering, derhalve geen
verschrijving is, in de zin van artikel 794
van het Gerechtelijk Wetboek, maar enkel het gevolg kan zijn van een onjuiste
beoordeling van de gegevens van de
zaak en van de toestand van verweerder;
volgens het arrest van 24 april 1987 verweerder het recht heeft dat, bij de berekening van een mijnwerkersrustpensioen, geen toepassing wordt gemaakt
van de in artikel 10 van het koninklijk
besluit nr. 50 bedoelde bepaling inzake
vermindering, maar niet het recht om
een volledig rustpensioen « krachtens de
regeling voor werknemers >> te genieten,
overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit nr. 50 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, en inzonderheid, van het door
verweerder aangevoerde artikel 11 ervan; daaruit volgt dat het arrest van 4
november 1988, dat beslist dat het beschikkende gedeelte van het arrest van
24 april 1987 een verschrijving bevat, in
zoverre het aan verweerder een volledig
pensioen « krachtens de regeling voor
mijnwerkers >> toekent en dat het woord
« mijnwerker >> moet worden geschr;apt,
zich niet beperkt tot de verbetering van
een verschrijving, zonder de in het verbeterde arrest bevestigde rechten te wijzigen en aldus artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden, maar
het rechterlijk gewijsde van het beschikkende gedeelte van het verbeterde arrest, alsmede de redenen die er de noodzakelijke grondslag van vormen miskent
(schending van de artikelen 19, 23 tot 27
van het Gerechtelijk Wetboek), en niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Over het middel, in zoverre het
gericht is tegen het arrest van 24
april 1987:
Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin dat arrest de in het
middel
aangewezen
bepalingen
schendt; dat het in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
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Over het middel, in zoverre het
gericht is tegen het arrest van 4 november 1988 :
Overwegende dat artikel 794 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de rechter de verschrijvingen of
misrekeningen die in een door hem
gewezen beslissing voorkomen, kan
verbeteren zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden,
te beperken of te wijzigen;
Overwegende dat het bestreden
arrest zegt dat « het woord " mijnwerker " wegens een verschrijving
voorkomt in het voorlaatste lid, vierde regel, van het beschikkende gedeelte van het arrest van 24 april
1987, pagina 18, van dit arrest » en
beveelt dat « dit woord "mijnwerker " in de tekst van voormeld arrest, met toepassing van artikel 794
van het Gerechtelijk Wetboek wordt
geschrapt »;
Overwegende dat nu het arrest
van 24 april 1987 zowel zijn motivering, als zijn beschikkende gedeelte
doet steunen op de regeling betreffende het rustpensioen van de mijnwerkers, te dezen artikel 10, § 2, 1°,
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 houdende toekenning van het recht op dat pensioen
op grond van een tewerkstelling gedurende dertig kalenderjaren, het
bestreden arrest, door die regeling
te vervangen door die betreffende
het rustpensioen voor werknemers
die geen mijnwerkers zijn, volgens
de berekening van artikel 11 van
voormeld koninklijk besluit nr. 50
op grond van een tewerkstelling gedurende vijfenveertig kalenderjaren,
de in het arrest van 24 april 1987
vastgestelde rechten en verplichtingen van de partijen wijzigt, en derhalve artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Nr. 405

overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
5 maart 1990 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 405
2•

6 maart 1990

KAMER -

1° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - BEKLAAGDE DIE DE TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING NIET MACHTIG ISTOLK.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BEKLAAGDE DIE DE TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING NIET MACHTIG ISTOLK.

3° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG - IN
HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VONNIS.
GERECHT - BEKLAAGDE DIE DE TAAL VAN
DE RECHTSPLEGING NIET MACHTIG IS TOLK AANGESTELD OVEREENKOMSTIG ART.
332 SV. - ART. 31 TAALWET.

4° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG - IN
HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VERMEL·
DING, IN EEN VONNIS OF ARREST, VAN DEARTIKELEN VAN DE TAALWET- NIET VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.

Om die redenen, vernietigt het be- 1° en 2° De bij art. 332 Sv. aan de voorstreden arrest van 4 november 1988;
zitter van het hof van assisen opgelegverwerpt de voorziening voor het
de verplichting om ambtshalve, op
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straffe van nietigheid, een tolk te benoemen, is ook van toepassing op de
andere vonnisgerechten, wanneer de
beklaagde de taal van de voor die gerechten gevolgde procedure niet machfig is (1).
3° De rechter die overeenkomstig art.

332 Sv. een tolk aanstelt, voldoet aan
het voorschrift van art. 31 Taalwet Gerechtszaken.
4° De vermelding, in een vonnis of ar-

rest, van de artikelen van de Taalwet
waarvan toepassing wordt gemaakt, is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (2). (Art. 41 Taalwet Gerechtszaken.)
(ARABIA CORTES)
ARREST

(A.R. nr. 3481)
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roep van 24 maart 1989 vermeldt: « de
beklaagden de Nederlandse taal niet
machtig zijnde, benoemt de heer voorzitter als tolk: Brigitta Van der Jeught (Arbeidshof Antwerpen) (...) die de volgende
eed aflegt : " Ik zweer trouw het gezegde
te vertalen dat moet worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal spreken " »;

ten tweede : het arrest als enige bepaling van de wet van 15 juni 1935, waarvan toepassing werd gemaakt, artikel 24
vermeldt;
ten derde: het vonnis, op beroep waartegen het arrest is gewezen, niet is vernietigd;
ten vierde: dit vonnis, gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen op 18 januari 1989, geen enkele bepaling vermeldt van de wet van 15 juni
1935, maar uitsluitend de zin : « Alles
wat voorafgaat werd overeenkomstig de
bepalingen van de wet op het gebruik
der talen in het Nederlands behandeld >>;

HET HOF; - Gelet op het bestreten vijfde : het proces-verbaal van de
den arrest, op 14 april 1989 door het terechtzitting
van 18 januari 1989 van geHof van Beroep te Antwerpen gewe- noemde correctionele rechtbank verzen;
meldt dat de beklaagden werden « bijgeI. In zoverre de voorziening ge-

richt is tegen de beslissing waarbij
eiser van de feiten van de telastleggingen C1 tot en met C6, C10, Cll
en F wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser op de tegen hem ingestelde
strafvordering wordt veroordeeld :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 127 van de Grondwet,
601, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, 31,
40 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat, ten eerste: het proces-verbaal
van de terechtzitting van het hof van be(1) Cass., -3 dec. 1985, A.R. nr. 9053 (A. C.,
1985-86, nr. 225).
(2) Cass., 5 juni 1985, A.R. nr. 4334 (A.C.,
1984-85, nr 604).

staan door Doncos M., Justitiestraat
Antwerpen, tolk in de Spaanse taal, die
de eed heeft afgelegd " Ik zweer getrouwelijk de gezegden te vertolken, welke
aan personen, die verschillende talen
spreken, moeten overgezegd worden" »,

terwijl, ten eerste: uit geen enkel stuk
blijkt dat Brigitta Van der Jeught, noch
Doncos M. beedigde vertalers zijn in de
zin van artikel 31 van de wet van 15 juni
1935;
ten tweede: geen enkele wetsbepaling
de voorzitter van het hof van beroep,
noch dit hof zelf, noch de correctionele
rechtbank, machtigt zelf een vertaler te
beedigen;
ten derde: artikel 601, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek de vrederechter bevoegd verklaart voor het beedigen van
« aile personen die wegens hun ambt en
bediening aan die voorafgaande formaliteit onderworpen zijn »;
ten vierde : artikel 127 van de Grandwet bepaalt : « Geen eed kan worden opgelegd dan krachtens de wet. Deze stelt
de formule vast >>, zodat zowel het bestreden arrest als het door dit arrest grotendeels bevestigde vonnis recht gedaan
hebben over een beklaagde, van wie de
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rechters vastgesteld hebben dat zij de
taal niet kennen die hij gebruikt, zonder
een beroep te doen op een beedigd vertaler, althans een op geldige wijze beedigde vertaler, en dit met schending van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 in
samenlezing met de andere in het middel aangehaalde wetsbepalingen :

Overwegende dat krachtens artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering, dat ook van toepassing is
in politie- en correctionele zaken, de
rechter verplicht is, ter vrijwaring
van het recht van verdediging van
de beklaagde, wanneer hij vaststelt
dat de beklaagde de taal van de
voor die strafgerechten gevolgde
rechtspleging
niet machtig
is,
ambtshalve en op straffe van nietigheid een tolk te benoemen die hij op
straffe van nietigheid de eed doet
afleggen dat hij trouw het gezegde
zal vertalen dat moet worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal spreken;
Dat door de naleving van dit voorschrift wordt voldaan aan het voorschrift van artikel 31 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken;
Overwegende dat de vermelding
in een vonnis of arrest van de artikelen van de wet van 15 juni 1935
waarvan toepassing wordt gemaakt,
niet is voorgeschreven op straffe
van nietigheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 406

Nr. 406
2•

KAMER -

6 maart 1990

HOGER BEROEPDENTEEL BEROEP -

STRAFZAKEN- INCIVORM.

De burgerlijke partij tegen wie de beklaagde hager beroep heeft ingesteld,
kan op de terechtzitting van het appelgerecht incidenteel hager beroep instellen door middel van een conclusie
waarbij een hager bedrag dan het door
de eerste rechter toegekende wordt gevorderd (1). (Art. 203, § 4, Sv.)
(MUYSHONDT T. NAVEAU, STAS)
ARREST

(A.R. nr. 3491)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 maart 1989 in hoger beroep beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Gent;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, als volgt gesteld :
schending van het artikel 97 van de
Grondwet, 12.4 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek; alsmede tevens miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat een ieder het recht heeft zich te
verdedigen;

derde onderdeel : de bestreden beslissing miskent het recht van verdediging
door uit de bewoordingen van een door
de burgerlijke partij neergelegde conclusie in graad van beroep, af te leiden dat
door deze burgerlijke partij een incidenteel beroep werd ingesteld omdat in het
Om die redenen, verwerpt de dispositief van de besluiten der burgervoorziening; veroordeelt eiser in de lijke partij een hoger bedrag wordt gekosten.
vorderd dan hetgeen door de eerste rechter haar was toegekend, daar waar deze
6 maart 1990 - 2• kamer - Voorzit- burgerlijke partij noch in termen van beter; de h. Boon, afdelingsvoorzitter sluiten noch in termen van pleidooien
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E.
(1) Zie Cass., 26 nov. 1974 (AC., 1975, 369)
Boutmans, Antwerpen.
en 3 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr 623).

1------------------
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enig incidenteel beroep heeft ingesteld;
dat noch in besluiten noch in termen van
pleidooien de burgerlijke partij de cijfers
van haar iniWHe vordering ten bedrage
van 10.897 frank herneemt, noch staaft
of verantwoordt, zodat eiser Muyshondt
zich daarop niet heeft kunnen verdedigen om de afwijzing minstens de herleiding van deze vordering te bepleiten;

vierde onderdeel: schending van het
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
door een hoger bedrag aan schadevergoeding toe te kennen dan dit voor de
eerste rechter gedaan was, op de overweging « dat het gevorderd bedrag qua omvang niet betwist en derhalve toewijsbaar is », zonder zelve de gegrondheid
van de vordering na te gaan; dat immers
ook geen nazicht werd gedaan van de
door de burgerlijke partij daartoe aangevoerde stavingsstukken :
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Overwegende dat uit het voornoemde proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat de zaak op die
dag werd behandeld en voor uitspraak werd gesteld op 24 maart
1989; dat eiser bijgevolg tegen dat
incidenteel beroep verweer heeft
kunnen voeren;
Overwegende dat de appelrechters
benevens de in het vierde onderdeel
weergegeven redengeving oordelen
dat << het incidenteel hoger beroep
gegrond is »; dat dit bij gebrek aan
verweer van eiser volstaat;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

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

B. In zoverre de voorziening ge6 maart 1990 - 2" kamer - Voorzitricht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de ver- ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkweerders tegen eiser :
luidende conclusie van de h. Tillekaerts,
Over het derde en het vierde on- advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
derdeel, hiervoren reeds weergege- De Smedt, Dendermonde.
ven:
Overwegende dat voor het instellen van incidenteel beroep geen andere vormen zijn voorgeschreven
dan die bepaald in artikel 203, § 4,
van het Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat de « besluiten »
waarin gevorderd werd eiser te veroordelen om aan de verweerders,
burgerlijke partijen, te betalen de
som van 10.897 frank, meer de vergoedende en gerechtelijke interes- Nr. 407
ten en de kosten van beide aanleggen, door de raadsman van de
verweerders ondertekend en na2° KAMER - 6 maart 1990
mens hen werden neergelegd ter terechtzitting van het appelgerecht op
24 februari 1989, zoals blijkt uit de 1° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN - WEGVERKEER - VEROORDEvermeldingen van het proces-verLING VAN DE BEKLAAGDE WEGENS BEPAALbaal van de terechtzitting van die
DE OVERTREDINGEN VAN HET WEGVERdag en uit het feit dat het stuk door
KEERSREGLEMENT - BESL!SSING WAARBIJ,
de voorzitter en de griffier voor
IN DE CONTEXT VAN DE MOTIVERING, GE« geviseerd » werd ondertekend; dat
WEZEN WORDT OP EEN ANDERE OVERTREzodoende door die conclusie incidenDI:VG VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT
teel beroep werd ingesteld;
WAARVAN GEEN SPRAKE IS IN DE DAGVAAR
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DING EN WAARVOOR GEEN VEROORDELING
WORDT UITGESPROKEN.

(VANHULLE T. ROUSSY, LA LUTECE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3493)

2° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT- REGLEMENTSBEPALINGEN, ART.
16- EVENTUELE OVERTREDING VAN ART. 16.4
DOOR EEN VAN DE BIJ EEN VERKEERSONGEVAL BETROKKEN PARTIJEN - GEVOLG T.A.V.
DE ANDERE PARTIJ, VERVOLGD WEGENS
OVERTREDING VAN ART. 10.1, 1° EN 3°, WEGVERKEERSREGLEMENT.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 maart 1989 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. Op de voorziening van eiser als
beklaagde:

3° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES - MEMORIE VOOR ElSER MET ALS OPSCHRIFT « MEMORIE VAN
WEDERANTWOORD » - NEERLEGGING TER
GRIFFIE NA DE TERMIJN VAN ART. 420BIS,
TWEEDE LID, SV. - ONTVANKELIJKHEID.

1o Het recht van verdediging van de be-

klaagde wordt niet miskend door de
rechter die wegens bepaalde overtredingen van het Wegverkeers1·eglement
een veroordeling uitspreekt en in de
context van zijn motivering en zonder de beklaagde te verwittigen, wijst
op een andere overtreding van het
Wegverkeersreglement waarvan geen
sprake is in de dagvaarding en waarvoor hij geen veroordeling uitspreekt

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het tweede middel, luidende als
. volgt : de correctionele rechtbank verwijst naar het vonnis van de politierechtbank; in het vonnis wordt eiser veroordeeld wegens overtreding van artikel
10.1, 1° en 3°, W.V.R.; nochtans overwoog
de rechtbank dat eiser een maneuver ondernam, vooralsnog artikel 12.4; ook verder overwoog de rechter : « ••• nu het
maneuver van (eiser) ... », in die omstandigheden moest de rechtbank eiser uitnodigen zich te verdedigen op artikel
12.4, wat niet gebeurde :

(1).

2° De eventuele overtreding van art. 16.4

Wegverkeersreglement door een van
de bij een verkeersongeval betrokken
partijen sluit de aan de andere partij
ten laste gelegde overtredingen van
art. 10.1, 1° en 3", Wegverkeersreglement niet uit.
3° Niet ontvankelijk is de memorie die

Overwegende dat het recht van
verdediging niet wordt miskend
door de rechter die wegens overtredingen van het Wegverkeersreglement een veroordeling uitspreekt en
in de context van zijn redengeving,
zonder de beklaagde te verwittigen,
wijst op een andere overtreding van
het Wegverkeersreglement waarvan
geen sprake is in de dagvaarding en
waarvoor hij geen veroordeling uitspreekt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken is neergelegd na het verstrijken van de bij art. 42llois, tweede
lid, Sv. bepaalde termijn, zelfs indien
die memorie, met als opschrift « Memarie van wederantwoord » antwoordt
Over het vierde middel, luidende als
op een memorie van de verweerder volgt : in besluiten stelde eiser dat verwaarin de ontvankelijkheid van het weerder volgens de voorschriften van arcassatieberoep wordt betwist (2).
tikel 16.4 W.V.R. niet veilig kon inhalen;
verweerder zag de foutieve rijwijze van
de witte wagen, hij zag dat zijn voorligger uit alle macht diende te remmen en
(1) Zie Cass., 4 april 1984, A.R. nr. 3345
toch haalt hij in; eiser schreef in beslui(A.C., 1983-84, nr. 450).
ten dat men in die omstandigheden toch
niet veilig kon inhalen; ook hier geen
(2) Cass., 30 nov 1977 (A.C., 1978, 368).

------------------1
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antwoord op de besluiten, zodat het vonnis niet gemotiveerd is :

Overwegende dat het middel enkel een eventuele fout van verweerder betreft; dat een eventueel door
verweerder begane overtreding van
artikel 16.4 van het Wegverkeersreglement de aan eiser ten laste gelegde overtredingen van artikel 10.1, 1°
en 3°, niet uitsluit;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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1° RECHT

VAN

6 maart 1990

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - KEVZE EN MAAT VAN DE
STRAF DOOR DE RECHTER BEPAALD OP
GROND VAN, ONDER MEER, DE WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHVLD WILDE
STAANDE HOVDEN - GEVOLG.

En overwegende dat de substan- 2° STRAF - ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
tii:He of op straffe van nietigheid
LID, SV. - KEVZE EN MAAT VAN DE STRAF
DOOR DE RECHTER BEPAALD OP GROND VAN,
voorgeschreven rechtsvormen in
ONDER MEER, DE WIJZE WAAROP DE BEacht zijn genomen en de beslissing
KLAAGDE ZIJN ONSCHVLD WILDE STAANDE
overeenkomstig de wet is geweHOVDEN - GEVOLG.
zen;

II. Op de voorziening van eiser als
burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
werd betekend aan verweerder;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLVSIE - STRAFZAKEN - STRAF - KEVZE EN MAAT DOOR DE RECHTER BEPAALD OP
GROND VAN, ONDER MEER, DE WIJZE WAAROP DE BEKLAAGDE ZIJN ONSCHVLD WILDE
STAANDE HOVDEN - GEVOLG.

1°, 2° en 3° Het recht van verdediging
wordt door de rechter miskend, wanneer hij, bij de keuze en de maat van
de straf, onder meer in aanmerking
neemt de wijze waarop de beklaagde
zijn onschuld wilde staande houden
(1).

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de « memorie van wederantwoord » van eiser, die ter griffie
van het Hof werd ontvangen op 17
augustus 1989, derhalve na het verstrijken van de bij artikel 420bis,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde termijn, de
zaak ingeschreven zijnde op de algemene rol op 18 mei 1989, verwerpt
de voorziening; veroordeelt eiser in
de kosten.
6 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en A. De Roeck, Gent.

(DEKETELE T. DE POORTER)
ARREST

(A.R. nr. 3501)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 april 1989 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

1----------------(1} Zie Cass., 27 feb. 1985, A.R. nr. 3986
(A.C., 1984-85, nr. 385}, en 10 feb. 1988, A.R.
nr. 6389 (ibid., 1987-88, nr. 360}; zie ook Cass.,
23 dec. 1974 (ibid., 1975, 487) en 15 juni 1988,
A.R. nr. 6638 (ibid., 1987-88, nr. 635}.
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I In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :
Over het middel: miskenning van het
recht van verdediging,
doordat het arrest de vrijspraak van
eiseres in eerste aanleg hervormt, de feiten bewezen verklaart en eiseres veroordeelt tot een gevangenisstraf van negen
maanden, waarvan zes maanden met uitstel gedurende een periode van vijf jaar,
en tot een ontzetting uit een deel van de
rechten vermeld in artikel 31 van het
Strafwetboek voor een periode van vijf
jaar, op grand van de volgende motieven : « Het feit waaraan (eiseres) zich
schuldig maakte is zeer zwaarwichtig. De
maatschappelijke orde en veiligheid werden erdoor ernstig in het gedrang gebracht. Het gewettigd vertrouwen dat de
bevolking - ook bij vergetelheden - in
openbare ambtenaren, in casu in een
postbediende zoals (eiseres) mag stellen,
valt niet te beschamen en dient gevrijwaard te worden. Verder behoorde (het)
slachtoffer (van eiseres) tot een van de
meest kwetsbare lagen van de bevolking,
namelijk de ouderlingen. Zij moeten beschermd worden. Niettegenstaande (eiseres) zich bereid had verklaard de schade,
ad 120.000 frank, van Remi De Poorter te
vergoeden, heeft zij tot dusver die schade zelfs niet in het minste vergoed. Gewis, (eiseres) mocht haar onschuld staande houden, doch de wijze waarop zij
zulks gedaan heeft, reveleert tach een
eerder gevaarlijke geestesgesteldheid,
welke alleszins ook blijkt uit de aard van
het tegen haar bewezen feit. Al die elementen in acht genomen is een strenge
beteugeling aangewezen en acht het Hof
het noodzakelijk (eiseres) te veroordelen
tot een hoofdgevangenisstraf van negen
maanden, tevens tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33 van het
Strafwetboek, zoals nader bepaald in het
dictum»,

Nr. 408

ginsel houdend het recht van verdediging elke beklaagde vrij is om zijn verdediging te organiseren en te voeren
zoals hij dit wenst, zodat het arrest, door
bij de bepaling van de aard en de hoogte
van de aan eiseres opgelegde straf rekening te houden met de wijze waarop eiseres haar onschuld staande heeft gehouden, het recht van verdediging miskent:

Overwegende dat de appelrechters, door bij het bepalen van de
keuze en de maat van de straf in
aanmerking te nemen onder meer
de wijze waarop eiseres haar onschuld wilde staande houden, haar
het recht ontkennen om haar verdediging op te bouwen zoals ze zelf
oordeelde dit te moeten doen;
Dat zij zodoende het recht van
verdediging van eiseres miskennen;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen eiseres, de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de tegen haar door
verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering die het gevolg is van
eerstgenoemde beslissing;

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.

terwijl het arrest aldus de aard en de
hoogte van de aan eiseres opgelegde
straf mede verantwoordt door een verwijzing naar de wijze waarop eiseres
haar onschuld heeft staande gehouden;
6 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitdat het arrest aan eiseres de wijze waarop zij haar onschuld heeft staande ge- ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter houden ten kwade duidt en hiermee re- Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkkening houdt bij de bepaling van de aard luidende conclusie van de h. Tillekaerts,
en de hoogte van de opgelegde straf; dat advocaat-generaal - Advocaat: mr. Siovereenkomstig het algemeen rechtsbe- mont.

Nr. 409
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Nr. 409
2•

KAMER -

6 maart 1990

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN EEN VOORZIENING NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET
GERECHT DAT DE BESTREDEN BESLISSING
HEEFT GEWEZEN - NEERLEGGING NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE BIJ ART. 422 SV. BEPAALDE TERMIJN - GEVOLG.

steld zijnde op 12 mei 1989, verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
6 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
Beele. Kortrijk.

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
dat, tot staving van een cassatieberoep, ter griffie van het gerecht dat de
bestreden beslissing heeft gewezen, is
neergelegd na het verstrijken van de
bij art. 422 Sv. bepaalde termijn (1).
Nr. 410
(DEMEYERE T. VERBRUGGHE)

2•

KAMER -

6 maart 1990

ARREST

(A.R. nr. 3569)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 mei 1989 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
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;

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN NIETONTVANKELIJKHEID - BEKLAAGDE BIJ D!
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN VONNIS
VEROORDEELD, OP DE CIVIELRECHTELIJKE
VORDERING, TOT BETALING VAN EEN
DWANGSOM - VEROORDEELDE DIE DE VROEGERE BURGERLIJKE PARTIJ RECHTSTREEKS
VOOR DE STRAFRECHTER HEEFT GEDAGVAARD TOT OPHEFFING VAN DE VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN DWANGSOM - BESLISSING DIE DE RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING ONGEGROND VERKLAART CASSATIEBEROEP VAN DE RECHTSTREEKS
DAGENDE PARTIJ NIET BETEKEND AAN DE
RECHTSTREEKS GEDAAGDE PARTIJ - GEVOLG.

Om die redenen, zonder acht te Niet ontvankelijk is de voorziening van
slaan op eisers verzoekschrift dat op
de rechtstreeks dagende partij die na als beklaagde veroordeeld te zijn,
31 mei 1989 ter griffie van de Corop de civielrechtelijke vordering, tot
rectionele Rechtbank te Kortrijk
het betalen van een dwangsom voor iewerd ingediend, dit is na het verdere dag vertraging in de uitvoering
strijken van de bij artikel 422 van
van de hoofdveroordeling en na de
het Wetboek van Strafvordering bevroegere burgerlijke partij rechtpaalde termijn, de voorziening ingestreeks te hebben gedagvaard voor de
(1) Cass., 12 en 19 juni 1979 (A.C., 1978-79,
1213 en 1246, beschikkende gedeelte); zie ook
Cass., 19 dec. 1989, volt. zitting, A.R. nr. 3488,
supra, nr. 253, met cone!. van adv.-gen. Declercq.

strafrechter tot opheffing van de veroordeling tot het betalen van een
dwangsom, wegens de onmogelijkheid
om de hoofdveroordeling na te leven
- zijn cassatieberoep tegen de beslissing waarbij de rechtstreekse dagvaarding ongegrond wordt verklaard, niet
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heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij (1). (Art. 418
Sv.)
(VAN ROY T. VLAAMSE GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 3597)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiser, rechtstreeks dagende partij tot opheffing van een hem bij
vonnis opgelegde dwangsom, werd
betekend aan verweerder;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

2° VOORZIENING

Nr. 410
IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIE·
BEROEP - STRAFVORDERING - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- ARREST VAN DE KA·
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN
BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART GEEN UITSPRAAK
OVER EEN GESCHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN VOORZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE
EINDBESLISSING.

1o Geen beslissing over een geschil inzake bevoegdheid is de beslissing van de
raadkamer die, op het verweer van de
verdachte dat de hem ten Jaste gelegde
valsheid in geschrifte betrekking heeft
op overtredingen van de sociale wetgeving welke niet onder de bevoegdheid
van de procureur des Konings maar
wei onder de uitsluitende bevoegdheid
van de arbeidsauditeur vallen, dat er
ook doublure is met een ander strafrechtelijk dossier, dat het niet denkbeeldig is dat hij tweemaal zou kunnen veroordeeld worden voor dezelfde
feiten, dat het recht van verdediging
werd miskend, en dat de raadkamer
zich derhalve onbevoegd diende te verklaren en het dossier te verzenden
naar de procureur des Konings om te
handelen als naar recht, de verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst, nu zodoende de verdachte niet
heeft gesteld dat de raadkamer, door
uitspraak te doen over de vordering
tot verwijzing, zich de bevoegdheid
van een ander gerecht zou toeeigenen
(1).

2° Wanneer de bevoegdheid van de on-

Nr. 411
2•

KAMER -

1° BEVOEGDHEID

6 maart 1990

EN AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGD·
HElD - GESCHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID
VAN DE RAADKAMER- BEGRIP.

Nota arrest nr. 410 :
(1) Zie Cass., 27 jan. 1976 _(A.C., 1976, 618),
23 me1 1984, A.R. nr. 3505 (Ibid., 1983-84, nr.
538), en 15 jan. 1986, A.R. nr. 4384 (ibid
1985-86, nr. 312).
.,

derzoeksgerechten noch voor de raadlcamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd betwist, is
niet ontvankelijk de voorziening v66r
de eindbeslissing ingesteld tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te
doen over een geschil inzake bevoegdheid, het verzet van verdachte tegen
de beschikking van de raadkamer tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart (2).
(Art. 416 Sv.)
Nota's arrest nr. 411 :
(1) Zie noot E.K. onder Cass., 30 nov. 1976
(A.C., 1977, 371).
(2) Cass., 16 mei 1989, A.R. nr. 3359 (A.C.,
1988-89, nr. 530).

Nr. 411
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(GROOTEWAL, BORMANS)
ARREST

(A.R. nr. 4222)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de grieven, door beide eisers als
volgt geformuleerd : 1. Dat de betichting
van valsheid in geschrifte zijnde Al duidelijk dubbel gebruik uitmaakt van de
betichting en tenlastelegging die de onderzoeksrechter Wetsels he eft omschreven ten laste van eiser in verband met
het tweede deel van het gerechtelijk onderzoek dat volledig samenhangt en een
geheel uitmaakt met huidig dossier; dat
vermeld dossier gekend is onder het
nummer 369/85 bij onderzoeksrechter
Wetsels en de zaak ondertussen voor de
raadkamer bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hasselt werd gebracht op 8 december 1989; dat in dit afgesplitst dossier ook duidelijk sprake is van valsheid
in geschrifte en gebruik van valse stukken minstens oplichting; 2. dat huidig
dossier zonder twijfel betrekking heeft
op inbreuk op de sociale wetgeving; dat
het derhalve gaat om verdenkingen omtrent aparte wetsovertredingen en aparte
strafbepalingen die niet onder de bevoegdheid vallen van de procureur des
Konings maar wel volgens de uitsluitende bevoegdheid van de auditeur bij de
arbeidsrechtbank; dat deze laatste de
vordering had dienen op te maken, minstens de procureur des Konings had dienen te gelasten met het instellen van de
vordering; dat derhalve de procureur des
Konings te Hasselt niet bevoegd was om
voor de raadkamer de verzending te vorderen op bais van de gepleegde inbreuk
gezien deze buiten de omschrijving van
zijn bevoegdheid valt; 3. dat eiser doet
opmerken dat zijn rechten van verdediging zijn geschaad omdat een gedeelte
van het onderzoek werd afgesplitst, zonder enige noodzaak, terwijl het ander gedeelte met betrekking tot dezelfde feiten,
dezelfde personen en dezelfde gebeurtenissen op dit ogenblik in behandeling is
voor de raadkamer bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt; dat derhalve
de raadkamer zich voorlopig onbevoegd
had dienen te verklaren om kennis te
nemen van de vordering gezien dit blijkbaar het onderzoek bevatte; dat een ge-
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deelte van het onderzoek, dat thans niet
het voorwerp uitmaakt van een verzending, op het ogenblik van de uitspraak
door de kamer van inbeschuldigingstelling nog steeds niet ter inzage was en
zelfs geheim bleef; dat eiser als verdachte het recht heeft kennis te nemen van
een volledig dossier; dat eiser daaruit afleidt dat hij een onvolledige verdediging
kan voordragen gezien een deel van het
dossier ontbreekt dat nochtans betrekking heeft op dezelfde feiten, dezelfde
personen in dezelfde periode en met eenzelfde opzet; dat derhalve de raadkamer
bij de Rechtbank te Hasselt in die omstandigheden de zaak had dienen terug
over te dragen aan de procureur des Konings om te handelen zoals het hoort; en
zich derhalve had dienen te ontzeggen
van iedere uitspraak te doen; dat in die
omstandigheden de kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger beroep wei
ontvankelijk en gegrond had dienen te
verklaren om hoger vermelde redenen :

Overwegende dat het arrest onontvankelijk verklaart het hoger beroep dat de eisers instelden tegen
de beschikking van de raadkamer
waardoor zij naar de correctionele
rechtbank werden verwezen;
Overwegende dat de eisers voor
de raadkamer concludeerden dat de
valsheid in geschrifte, waarvan zij
worden verdacht, niet valt onder
« valsheid in geschrifte maar onder
aparte wetsovertredingen en aparte
strafbepalingen die trouwens ook
rechtstreeks onder de bevoegdheid
vallen van de auditeur en niet van
de procureur des Konings »; dat er
ook dubbel gebruik is met een ander onderzoek en het niet denkbeeldig is dat zij tweemaal zouden kunnen veroordeeld worden voor dezelfde feiten in een zelfde periode en
met een zelfde opzet en dat hun
recht van verdediging werd miskend; dat zij op die gronden vorderden dat de raadkamer zich onbevoegd zou verklaren en het dossier
verzenden naar de procureur des
Konings om te handelen als naar
recht;
Overwegende dat de eisers zodoende, spijts de gebruikte bewoordingen, geen geschil inzake be-
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voegdheid hadden opgeworpen voor
de raadkamer, nu zij niet hadden
gesteld dat deze raadkamer, door
uitspraak te doen over de vordering
tot verwijzing, zich de bevoegdheid
van een ander gerecht zou toeeigenen; dat de beschikking van de
raadkamer geen uitspraak inhoudt
over een geschil inzake bevoegdheid; dat de kamer van inbeschuldigingstelling, voor dewelke de eisers
dezelfde conclusie namen, het hoger
beroep van de eisers tegen de beslissing van de raadkamer onontvankelijk verklaart en geen uitspraak
doet over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorzieningen, nu zij zijn
ingesteld v66r de eindbeslissing,
niet ontvankelijk zijn;

Nr. 412

van de verdachte, niet nauwkeurig omschreven in het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat het bedoelde bevel bevestigt op grand « dat
de wettelijke voorwaarden tot het uitvaardigen van het bevel tot aanhouding voorhanden waren en dat de beweegredenen van dit bevel nog steeds
bestaan en gegrond zijn », te1wijl het
bevel tot aanhouding enkel de voorlopige hechtenis motiveerde door de
vaststelling « aangezien er ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden bestaan
die de openbare veiligheid raken en
waarop de aanhouding van de verdachte gegrond is » (1). (Artt. 2 en 4 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
(MARIEN)
ARREST

(A.R. nr. 4246)

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
6 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. H.
Segers, Hasselt.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1990 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat tegen eiser die
zijn verblijf in Belgie had een bevel
tot aanhouding werd afgeleverd wegens : « a) mededaderschap poging
diefstal, de op heterdaad betrapte
verdachte geweld of bedreigingen
gebruikt hebbende, bij nacht, in
bende, wapens gebruikt zijnde en
gebruik gemaakt hebbende van een
voertuig, b) mededader zware diefstallen »;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 1, 2 en 4
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis;

Nr. 412

Overwegende dat de beslissing
van het onderzoeksgerecht waarbij
het bevel tot aanhouding wordt beVOORLOPIGE HECHTENIS - BEVESTI- vestigd, nauwkeurig moet omschrijGING - ARTT. 2 EN 4 WET VOORLOPIGE
ven welke gegevens eigen aan de
HECHTENIS - REDENEN.
zaak of de persoonlijkheid van de
verdachte ernstige en uitzonderlijke
De ernstige en uitzonderlijke omstandig- omstandigheden zijn die de openbaheden die dermate de openbare veilig2• KAMER - 6 maart 1990

heid raken dat het bevel tot aanhouding moet worden bevestigd, worden,
onder vermelding van de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid

1----------------(1) Zie Cass., 10 sept. 1985, A.R. nr. 9818bis
en 3 juni 1986, A.R. nr. 553 (A.C., 1985-86, nrs:
13 en 617).

Nr. 413
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re veiligheid raken en waarop de
aanhouding gegrond is;
Overwegende dat het arrest de beroepen beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, waarbij het
bevel tot aanhouding bevestigd
werd, bevestigt op grond « dat de
wettelijke voorwaarden tot het uitvaardigen van het bevel tot aanhouding voorhanden waren en dat de
beweegredenen van dit bevel nog
steeds bestaan en gegrond zijn »;
Overwegende dat het bevel tot
aanhouding de voorhechtenis als
volgt motiveert : << Aangezien er ernstige en uitzonderlijke omstandigheden bestaan die de openbare veiligheid raken en waarop de aanhouding van de verdachte gegrond is »;
Overwegende dat die motivering
niet voldoet aan de door voornoemde wetsbepalingen gestelde eisen;

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING HEID VAN OPZET.

3° RECHT

VAN

EEN-

VERDEDIGING

SCHENDING - BEGIP - !VIISDRIJVEN DIE EEN
ENKEL STRAFBAAR FEIT OPLEVEREN.

1° en 2° De feitenrecbter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite of verscbillende misdrijven wegens eenbeid
van opzet een enkel strafbaar feit opleveren (1).
3° Geen scbending van bet recbt van
verdediging valt af te Jeiden uit de omstandigbeid dat de appelrecbters de
feiten waarvoor de beklaagde werd
vervolgd en waarover bij verweer
beeft kunnen voeren, een collectitd
misdrijf bebben genoemd.
(LASSOIE T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

Om die redenen, vernietigt het be(A.R. nr. 7828)
streden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
HET HOF; - Gelet op het bestreop de kant van het vernietigde ar- den arrest, op 21 juni 1989 door het
rest; laat de kosten ten laste van de Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
A. In zoverre de voorziening van
van Beroep te Brussel, kamer van
eiser gericht is tegen de beslissing
inbeschuldigingstelling.
op de strafvordering :
6 maart 1990 - 2• kamer - VoorzitOver bet middel: schending van de arter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk- tikelen 97 van de Grondwet, 21, 22, 25
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
advocaat-generaal.
van Strafvordering, 65 van het Strafwetboek, 182 van het Wetboek van Strafvordering, de wettelijke regels inzake het
bewijs in strafzaken en het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest de telastleggingen
van valsheid en gebruik van valse stukken, oplichting en onwettige uitoefening
van de geneeskunde bewezen verklaart
Nr. 413
zoals ze zijn omschreven, eiser veroordeelt tot een enkele straf van vier jaar
gevangenis en drieduizend frank geld2• KAMER - 7 maart 1990
boete en hem voor de duur van vijf jaar
ontzet van de in artikel 31 van het Straf1° STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE SAMENLOOP- EENHEID VAN OPZET- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

(1) Cass., 21 mei 1951 (A.C:, 1951, 545), en
noot 2 R.H.; 29 nov. 1989, A.R. nr. 7873 (ibid.,
1989-90, nr. 203).
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wetboek opgesomde rechten, op grand
« dat de in eerste aanleg bewezen verklaarde telastleggingen bewezen zijn gebleven na onderzoek in hager beroep »;
en « dat (eiser) pas in juli 1984 alle werkzaamheden in het laboratorium heeft
stopgezet (...); dat ... (eiser) na het vertrek van dokter (S.), toen deze in juli
1982 werd vervangen door dokter (C.), is
doorgegaan met zich in te laten (... ) met
de eigenlijke medische zaken van het laboratorium; dat (eiser) zelf aan de gerechtelijke politie heeft verklaard dat hij
bloedmonsters was blijven nemen tot juni 1984, en aldus onwettig de geneeskunde heeft uitgeoefend (deelmap V, stuk 6);
dat moet worden aangenomen dat die
onwettige werkzaamheid niet apart, als
een doel op zich werd verricht, doch met
het oogmerk de onverschuldigde terugbetaling te krijgen van niet betaalde erelonen en van nodeloos uitgevoerde bloedonderzoeken van het personeel; dat die
praktijk aldus in de lijn lag van het opzet dat bestond vanaf de eerste, in de
dagvaarding vermelde datum, namelijk
het oogmerk om (aan eiser) of aan diens
vennootschap onrechtmatige voordelen
te verschaffen bij de exploitatie van een
laboratorium voor klinische biologie; dat
dit opzet zich manifesteerde niet alleen
door tal van vervalsingen van stukken
en listige kunstgrepen bedoeld om zich
onverschuldigde bedragen te doen betalen door de instellingen belast met de
verzekering van de geneeskundige verzorging (telastleggingen A en B), doch
tevens door de handelingen die onwettige uitoefening van de geneeskunde uitmaken, omschreven worden in de telastlegging C; dat immers uit het dossier
blijkt dat (eiser) tal van bloedmonsters
heeft genomen hetzij bij zieken thuis,
hetzij in het laboratorium bij niet in het
ziekenhuis opgenomen patienten, en
zelfs bij personeelsleden (zie deelmap I,
verklaring Hallet van 13 november 1981,
vervolg 3 - zelfde dossier, stukken 17 en
18 - deelmap V, stukken 1, 2 en 5); (...)
dat de onrechtmatige winsten uit die
praktijken een hele tijd na de beeindiging van het onderzoek door de dienst
voor geneeskundige controle van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering verborgen zijn kunnen
blijven voor de verzekeringsinstellingen,
en hebben kunnen blijven voortduren tot
juni 1984, zoals beklaagde zelf heeft gezegd; ( ...) dat (eiser) de betekenis van
zijn woorden wel degelijk moest beseffen toen hij verklaarde: << ik heb gedurende de jaren 1979 tot ongeveer juni
1984 dergelijke bloedmonsters genomen,

Nr. 413

zonder dat ik echter regelmaat en aantal
nader kan aanduiden »; ( ... ) dat niet valt
in te zien waarom (eiser) zou doorgegaan zijn met het nemen van bloedmonsters tot het door hemzelf aangegeven
tijdstip, als hij daarbij geen winst op het
oog had; dat aldus de drie hem te laste
gelegde misdrijven de doorlopende en
ononderbroken uiting blijken te zijn van
een en hetzelfde opzet; dat de verjaringstermijn van de strafvordering eerst is
beginnen !open vanaf de door beklaagde
aangegeven maand juni 1984, en dat de
verjaring op 7 mei 1987 ingevolge het
proces-verbaal van de terechtzitting is
gestuit »,

terwijl, ...
tweede onderdeel, de eerste rechter eiser wegens het bestaan van eenheid van
opzet tot een enkele straf veroordeeld
heeft wegens de telastleggingen van
valsheid en gebruik van valse stukken
en oplichting, terwijl hij een afzonderlijke straf heeft opgelegd voor het feit
dat omschreven wordt als onwettige uitoefening van dQ geneeskunde; hij derhalve de verjaringstermijn van de strafvordering wegens de eerste twee telastleggingen, enerzijds, en wegens de derde
telastlegging, anderzijds, vanaf een verschillend tijdstip heeft doen ingaan,
meer bepaald de verjaringstermijn van
de strafvordering wegens valsheid en gebruik van valse stukken heeft doen ingaan op 10 februari 1983 en de verjaringstermijn van de strafvordering wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde heeft doen lopen vanaf juni
1984; de appelrechter beslist dat de drie
ten laste gelegde misdrijven de doorlopende en ononderbroken uiting zijn van
een en hetzelfde opzet, en dat bijgevolg
de verjaringstermijn van de strafvordering wegens die drie telastleggingen pas
is beginnen te lopen na mei 1984, zodat
de verjaring is gestuit door het procesverbaal van de terechtzitting van 7 mei
1987; de bestreden beslissing betreffende
de verjaring dus gegrond is op de kwalificatie « collectief misdrijf » die gegeven
werd aan de feiten die tot de vervolgingen hebben geleid; de appelrechter aldus
de door de eerste rechter aan die feiten
gegeven kwalificatie heeft gewijzigd; de
appelrechter, door eiser niet op de hoogte te brengen van die kwalificatiewijziging, het recht van verdediging heeft geschonden (miskenning van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
en schending van artikel 182 van het
Wetboek van Strafvordering betreffende

Nr. 413
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het bestaan van eenheid van opzet tussen dat feit en de overige ten laste gelegde feiten vast te stellen, de regels betrefderde onderdeel, de eerste rechter fende het aanvangstijdstip van de verjaheeft vastgesteld dat de verjaringster- ring van de strafvordering miskent
mijn van de strafvordering wegens de te- (schending van de artikelen 21, 22 en 25
lastlegging van valsheid en gebruik van van de wet van 17 april 1978 houdende
valse stukken en oplichting is beginnen de voorafgaande titel van het Wetboek
te lopen op 10 februari 1983, dag waarop van Strafvordering) :
de ziekenfondsen zich burgerlijke partij
hebben gesteld, aangezien de valse stukken voordelen hebben opgeleverd tot die
Wat het tweede en derde onderdatum, terwijl ze waren opgemaakt tot
februari 1982; de appelrechter geen enkel dee! betreft :
van valsheid, gebruik van valse stukken
of oplichting aan te merken feit heeft
Overwegende dat de feitenrechter
vastgesteld dat zou dagtekenen van na in feite beoordeelt of verschillende
10 februari 1983; de enkele omstandig- misdrijven wegens eenheid van opheid dat eiser heeft toegegeven genees- zet een enkel strafbaar feit oplevekundige handelingen te hebben verricht
tot juni 1984 en de enkele mogelijkheid ren;
dat onrechtmatige winsten, die niet werDat het arrest, door vast te stellen
den opgemerkt door de verzekeringsin- dat er eenheid van opzet ten grondstellingen, werden verkregen tot juni slag ligt aan het zich toeeigenen van
1984, geen afdoende bewijs zijn dat de
geneeskunde na 10 februari 1983 op on- onrechtmatige winsten waarvoor
wettige wijze werd uitgeoefend ter ver- niet aileen valsheid en oplichting
krijging van onrechtmatige voordelen werden gepleegd maar ook op ondoor vervalsing van stukken en aanwen- wettige wijze geneeskundige handeding van listige kunstgrepen en die uit- lingen werden verricht, de beslisoefening aldus de doorlopende en onon- sing uitsluitend grondt op feiteiijke
derbroken uiting was van hetzelfde opzet vaststellingen die aan de onaantastals datgene dat, blijkens de vaststellin- bare beoordeling van de feitenrechgen van de appelrechter, ten grondslag
lag aan de door de eerste rechter bewe- ter zijn overgelaten;
zen verklaarde valsheden, gebruik van
Dat het middel, in zoverre het krivalse stukken en listige kunstgrepen; uit
de enkele, negatief geformuleerde over- tiek uit op die beoordeling, niet ontweging dat het niet valt in te zien waar- vankelijk is;
om eiser zou doorgegaan zijn met het
Dat voor het overige geen miskennemen van bloedmonsters tot juni 1984, ning van het recht van verdediging
als hij daarbij geen winst op het oog kan worden afgeleid uit de omstanhad, niet het bewijs kan worden afgeleid
van het opzet om stukken te vervalsen digheid dat de appelrechters de feien listige kunstgrepen aan te wenden ten, die hebben geleid tot de vervolmet betrekking tot die bloedmonsters ging van eiser en waarover hij
welke niet vastgesteld zijn in het verslag verweer heeft kunnen voeren, als
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en In- een collectief misdrijf hebben omvaliditeitsverzekering; de appelrechter al- schreven;
dus op onwettige wijze het bestaan van
Dat het middel in zoverre niet
eenheid van opzet heeft vastgesteld tussen de onwettige uitoefening van de ge- kan worden aangenomen;
neeskunde na 10 februari 1983 en de
En overwegende dat de substanvalsheden, gebruik van valse stukken en
listige kunstgrepen waarvan het bestaan tiele of op straf van nietigheid voorna voormelde datum niet bewezen is geschreven rechtsvormen in acht
(miskenning van de wettelijke regels in- zijn genomen en de beslissing overzake het bewijs in strafzaken en schen- eenkomstig de wet is gewezen;
ding van artikel 65 van het Strafwetboek); de appelrechter, nu hij zijn beslisB. In zoverre de voorziening van
sing in verband met de verjaring grondt
op de laatste daad van onwettige uitoefe- eiser gericht is tegen de beslissinning van de geneeskunde, zonder wettig gen op de door de verweersters te-

de aanhangigmaking van de zaak bij de
strafrechter);
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gen eiser ingestelde civielrechtelijke
vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie vim de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 414
1•

KAMER -

8 maart 1990

STEDEBOUW -

VERKAVELINGSVERGUN·
N!NG - WEIGERING - BEROEP VAN ElSER GEEN SCHORSING VAN DE VERVALTERMIJN
VAN DE VERGUNNING.

De wet bepaalt nergens dat de vervaltermijn van de verkavelingsvergunning
wordt geschorst door het beroep dat eiser op grand van art. 55, § 1, tweede
lid, Wet Ruimtelijke 0Tdening en Stedebouw instelt tegen de beslissing
waarbij voor die vergunning bepaalde
voorwaarden worden gesteld.
(SPEE T. BELG!SCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN, WAALS GEWEST)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8523)

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

Nr. 414

B. In zoverre de voorziening tegen
de Belgische Staat is gericht :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 55 (oud) van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, inzonderheid het derde, vierde en
vijfde lid, 55, § 2, en 74 van de voormelde
wet van 29 maart 1962, als gewijzigd bij
de wet van 22 december 1970, voor zoveel nodig, 52 en 73, § 2, 2°, van het
Waalse Wetboek voor Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 1317, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
afstand van recht niet wordt vermoed en
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat wijlen
Georges Spee, van wie de eisers de erfgenamen zijn, v66r het beschermingsbesluit van 16 december 1976 geen houder
was van een geldige verkavelingsvergunning, op grond : « dat het voormalige artikel 55 van de wet van 29 maart 1962
geen schorsende werking toekent aan
het door wijlen Georges Spee bij de Koning ingestelde beroep; dat artikel 55,
§ 2, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970, aileen maar schorsende werking toekent aan de beroepen die door
het schepencollege of de gemachtigde
ambtenaar worden ingesteld; dat de bewoordingen van de wet duidelijk en ondubbelzinnig zijn en geen interpretatie
behoeven; dat de beschouwingen van de
(eisers) dus elk belang missen, omdat ze
in strijd zijn met de hierboven vermelde
wetsbepalingen; dat de bewering als zou
de verkavelingsvergunning definitief
zijn, geen doel treft; dat, luidens artikel 74, § 2, 2, van de wet van 29 maart
1962, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970, komen te vervallen de met ingang van 1 januari 1965 afgegeven vergunningen waarvan de voorgeschreven
uitvoeringswerken niet voltooid zijn binnen drie jaar te rekenen van 1 oktober
1970, welke termijn eventueel wordt verlengd tot de vijfde verjaardag van de afgifte der vergunning; dat te dezen vaststand dat de verkavelingsvergunning
waarop de (eisers) zich beroepen, vervallen was op 1 oktober 1973 », en « dat G.
Spee terecht oordeelde geen houder te
zijn van een geldige en definitieve verkavelingsvergunning, zeals blijkt uit de bewoordingen van de opschortende voorwaarde die was bedongen in de op 16
maart 1973 opgemaakte voorlopige koopakte volgens welke de verkoop slechts
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zou doorgaan indien de vennootschap Sofitour binnen vier maanden na de ondertekening van de voorlopige koopakte in
het bezit kwam van de vergunning tot
verkaveling van de overgedragen eigendom >>,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
enerzijds vaststelt dat wijlen Georges
Spee op 14 september 1967 een beroep
bij de Koning heeft ingesteld tegen de
strenge stedebouwkundige voorschriften
die gekoppeld waren aan de hem op 18
mei 1977 door de bestendige deputatie
afgegeven verkavelingsvergunning en
dat over het beroep geen uitspraak is gedaan bij koninklijk besluit, het arrest anderzijds niet betwist dat de eisers eerst
op 18 december 1981 kennis hebben gegeven van hun afstand van dat beroep;
het beroep bij de Koning tegen de voorwaarden voor de toekenning van de verkavelingsvergunning de vervaltermijn
voor de verkavelingsvergunningen, die is
bepaald bij artikel 74, § 2, 2°, van de wet
van 29 maart 1962, gewijzigd bij de wet
van 22 december 1970, schorst totdat de
Koning over dat beroep uitspraak heeft
gedaan of, bij gebreke hiervan, totdat de
eiser afstand heeft gedaan; het arrest
bijgevolg, na te hebben vastgesteld dat
wijlen Georges Spee op 14 september
1967 bij de Koning beroep had ingesteld
tegen de voorwaarden van de verkavelingsvergunning, dat op 1 oktober 1973
over dat beroep geen uitspraak was gedaan en dat de verzoeker er nog geen afstand van gedaan had, niet wettig kon
beslissen dat de op 18 mei 1966 aan wijlen Georges Spee afgegeven verkavelingsvergunning vervallen was op 1 oktober 1973 (schending van de artikelen 55
[oud] van de wet van 29 maart 1962, inzonderheid het derde, vierde en vijfde
lid, 55, § 2, van de wet van 29 maart
1962, gewijzigd bij de wet van 22 december 1970, 74, § 2, 2, van de wet van 29
maart 1962, gewijzigd bij de wet van 22
december 1970 en, voor zoveel nodig, 52
en 73, § 2, 2°, van het Waalse Wetboek
voor Ruimtelijke Ordening en Stedebouw);

Wat het eerste onderdeel betreft:
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gezien die bepaling niet bestaat en
de schending van artikel 74, § 2, 2°,
van dat wetboek had moeten worden aangevoerd;
Overwegende dat artikel 55, § 2,
tweede lid, 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, dat krachtens artikel 57, § 1, van die wet van toepassing is op de verkavelingsvergunning, al evenmin als het vroegere
artikel 55 van de wet van 29 maart
1962 schorsende werking toekent
aan het beroep bij de Koning dat
door de eiser wordt ingesteld onder
de bij die bepaling gestelde voorwaarden; dat artikel 52, § 2, tweede
lid, van het Waalse Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, dat krachtens artikel 54, § 1,
van dat wetboek van toepassing is
op de verkavelingsvergunning, evenmin schorsende werking toekent
aan het beroep dat de eiser bij de
Executieve van het Waalse Gewest
instelt onder de voorwaarden van
genoemd artikel 52, § 2;
Dat het hof van beroep dus de beslissing dat de op 18 mei 1966 aan
wijlen Georges Spee verleende verkavelingsvergunning vervallen was
op 1 oktober 1973, naar recht verantwoordt;
Dat het derde onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar
recht;

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

Overwegende dat het onderdeel
8 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter
niet ontvankelijk is in zoverre het en verslaggever: de h. Sace, afdelingszich beroept op artikel 73, § 2, 2°, voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van het Waalse Wetboek voor Ruim- van de h. Piret, advocaat-generaal - Adtelijke Ordening en Stedebouw, aan- vocaten : mrs. Simont en De Bruyn.
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Nr. 415
1e

KAMER -

8 maart 1900

1° INKOMSTENBELASTINGEN SLAGPROCEDURE GRENZEN.

BEZWAAR -

AANBESLAG -

2° BESLAG -

INKOMSTENBELASTINGEN BEZWAAR DERDENBESLAG DOOR DE
STAAT - GRENZEN.

1° en 2° Art. 300 W.LB. belet niet dat de
Staat, bij bezwaar van de belastingplichtige tegen de te zijnen laste geheven belasting, derdenbeslag legt voor
een bedrag dat de in art. 301 van dat
wetboek bepaalde grenzen overschrijdt, voor zover bet slechts een bewarende maatregel betreft (1).
(CHALOT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8566)

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 300 en 301 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (als vastgesteld
bij het koninklijk besluit tot coordinatie
van 26 februari 1964, met dien verstande
dat de artikelen 300 en 301 gewijzigd
zijn bij de wet van 30 mei 1972 - artikelen 20 en 21 -, en artikel 301 later gewijzigd is bij artikel 2 van de wet van 24
december 1976), en voor zoveel nodig van
de artikelen 1415 en 1494 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest oordeelt dat eiser
« de administratie ten onrechte verwijt
dat zij het uitvoerend derdenbeslag doet
ontaarden door het niet als een middel
tot tenuitvoerlegging te hanteren maar

-------------------1
(1) Zie : D. LINDEMANS, « Concordance et discordance en matiere de recouvrement d'impots
directs entre les dispositions des articles 300 et
301 C.I.R. », Rev. g{m. fisc., HJ83, blz. 17; G. De
Leva!, opm. onder Burg. Luik, 15 nov. 1986, en
Burg. Brussel, 3 dec. 1986, J.L.M.B., 1987, biz.
280.

Nr. 415

als een maatregel om de invordering te
waarborgen van het bedrag van de betwiste belasting, waarvan zij trouwens
heeft afgezien », vervolgens zegt : « dat
artikel 300 W.I.B. bepaalt dat het indienen van bezwaar of van beroep geen hinderpaal vormt voor het beslag, niettegenstaande het bepaalde in artikel 1494 van
het Gerechtelijk Wetboek, noch voor de
overige maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen van
het algehele bedrag van de betwiste belasting in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, van de interesten en de kosten "• en beslist dat eiser « terecht
opwerpt dat het litigieuze derdenbeslag
geen middel tot tenuitvoerlegging kan
zijn; dat artikel 301 W.I.B. immers bepaalt dat de belasting aileen beschouwd
wordt als een zekere en vaststaande
schuld en door alle middelen tot tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd,
voor zover zij overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of,
wanneer zij ambtshalve werd gevestigd
bij niet-aangifte, voor zover zij niet meer
bedraagt dan de laatste belasting welke,
voor een vorig aanslagjaar, definitief gevestigd werd ten laste van de belastingschuldige, wat te dezen niet is aangetoond », en, ten slotte, << dat de betwiste
maatregel gegrond is voor zover hij een
louter bewarend karakter heeft ... »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 300
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat het indienen van bezwaar of van beroep geen hinderpaal
vormt voor het beslag niettegenstaande
het bepaalde in artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, noch voor de overige
maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen van het algehele bedrag van de betwiste belasting in
hoofdsom, opcentiemen en verhogingen,
van de interesten en de kosten; artikel
1494 van het Gerechtelijk Wetboek, dat
behoort tot de algemene bepalingen inzake gedwongen tenuitvoerlegging, bepaalt
dat geen uitvoerend beslag op roerend of
onroerend goed mag worden gelegd dan
krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken; artikel 300 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen derhalve belet dat, bij
bezwaar van de belastingplichtige, bewarend beslag wordt gelegd, omdat daarin
aileen naar artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek wordt verwezen;
tweede onderdeel, bovendien, artikel
301 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de administratie,
zonder beslissing over de betwisting af
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te wachten, aileen een middel tot tenuit- maatregel is, zonder schending van
voerlegging kan hanteren op het bedrag artikel 300 van het Wetboek van de
dat dit artikel zelf vaststelt, en niet op Inkomstenbelastingen naar recht behet algehele bedrag van de belasting; dat slist dat de vordering tot opheffing
bedrag, zoals het arrest vaststelt, te dezen op nul frank was bepaald; te dezen van dat beslag niet gegrond is;
Dat dit onderdeel naar recht faalt;
dus geen uitvoerend derdenbeslag kon
worden gelegd omdat het in artikel 301
Wat het tweede onderdeel betreft:
van het Wetboek van de InkomstenbelasOverwegende dat dit onderdeel aitingen bedoelde bedrag op nul frank was
bepaald; er bovendien geen bewarend be- leen is afgeleid uit de schending van
slag kon worden gelegd op het algehele artikel 301 van het Wetboek van de
bedrag van de gevorderde belasting, nu Inkomstenbelastingen dat, daar het
artikel 300 van het Wetboek van de In- de middelen tot tenuitvoerlegging
komstenbelastingen aileen verwijst naar betreft, met het geschil niets uitde regels die van toepassing zijn bij uit- staande heeft; dat het derhalve niet
voerend beslag; daaruit volgt dat het hof
van beroep, nu het oordeelt dat het be- ontvankelijk is;
slag op het algeheel bedrag van de betwiste belasting gegrond is in zoverre
het aileen een !outer bewarend karakter
Om die redenen, verwerpt de
heeft, inzonderheid de draagwijdte van
de artikelen 300 en 301 van het Wetboek voorziening; veroordeelt eiser in de
van de Inkomstenbelastingen miskent kosten.
en, bijgevolg, de in het middel aangewe8 maart 1990 - 1e kamer - Voorzitter
zen wettelijke bepalingen schendt :
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsWat het eerste onderdeel betreft: voorzitter - Gelijkluidende conclusie
Overwegende dat artikel 300 van van de h. Piret, advocaat-generaal - Adhet Wetboek van de Inkomstenbe- vocaten: mr. Bi.itzler en De Bruyn.

lastingen bepaalt dat het indienen
van bezwaar of van beroep geen
hinderpaal vormt voor het beslag,
niettegenstaande het bepaalde in artikel 1494 van het Gerechtelijk Wethoek, noch voor de overige maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen van het
algehele bedrag van de betwiste belasting;
Dat daaruit volgt dat dit artikel Nr. 416
300 enerzijds het uitvoerend beslag
beoogt dat, krachtens die tekst, kan
worden gelegd niettegenstaande het
1e KAMER - 8 maart 1990
indienen van bezwaar of van beroep
en niettegenstaande het bepaalde in
artikel 1494 van het Gerechtelijk HlJWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETIELIJK STELSEL - OVERGANGSMAATREWetboek, en anderzijds de bewarenGELEN - VERZOEK TOT VEREFFENING VAN
de maatregelen welke ertoe strekDE GEMEENSCHAP - EIS TOT ECHTSCHEIken de invordering van de belasting
DING VAN DE ECHTGENOOT- VOORRANG.
te waarborgen en waarop voornoemd artikel 1494 niet van toepas- Wanneer de echtgenote de vereffening
sing is;
van de wettelijke gemeenschap heeft
gevraagd met toepassing van art. 1, 4°
Dat het hof van beroep derhalve,
en SO, van de overgangsbepalingen van
nu het vaststelt, zoals uit de vermelde wet van 14 juli 1976, kan de rechtdingen van het arrest blijkt, dat het
bank afwijzend beschikken op het verbeslag op verzoek van de Belgische
zoek van de echtgenoot om met de verStaat alleen maar een bewarende
effening te wachten totdat uitspraak
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zal zijn gedaan over zijn, zelfs v66r
het verzoek van de echtgenote ingestelde, eis tot echtscheiding (1).
(S ... T. F ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8690)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 227, 2°, 1427, 1441 (voormalig) van het Burgerlijk Wetboek, 17, 18,
1278 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 4°
en 5°, van artikel 3 van de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelij ksvermogensstelsels,

Nr. 416

van de overgangsbepalingen van de wet
van 14 juli 1976, eisers recht schendt om,
tijdens het door hem bij verzoekschrift
van 7 oktober 1967 ingesteld echtscheidingsgeding, te zamen met de echtscheiding, ook de ontbinding en de verdeling
van de gemeenschap te verkrijgen met
daarbij de mogelijkheid dat de rechter
beslist geen rekening te houden met bepaalde bezittingen of schulden; verweerster haar rechtsvordering had gebaseerd
op een bepaling waarin geen sprake is
van ontbinding van de gemeenschap
(schending van de artikelen 227, 2°, 1427,
1441 [voormalig] van het Burgerlijk Wethoek, 1278 van het Gerechtelijk Wetboek,
1, 4° en 5°, van artikel 3 van de wet van
14 juli 1976); eiser belang had bij de eis
om vrijwaring van zijn recht op die antbinding en verdeling van de gemeenschap; hij zijn eis trouwens vroeger
heeft ingesteld dan verweerster (schending van de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest de
rechtsvordering van eiser, die ertoe
strekte de vereffeningsverrichtingen
doordat het arrest beslist dat de met op te schorten totdat de rechtbank
de vereffening belaste notaris moet wor- van eerste aanleg uitspraak zal hebden aangezocht (om het antwerp van de ben gedaan over zijn eis tot echtstaat van vereffening aan te passen) aan scheiding, afwijst op grond dat door
die bepalingen, op grand dat artikel 1, 5°, die opschorting « het recht van zijn
vervat in artikel 3 van de wet van 14 juli
1976 aan de in gemeenschap van goede- echtgenote om de vereffening van
ren gehuwde vrouw het recht toekent om de gemeenschap te vragen met toeeenzijdig de vereffening van de gemeen- passing van de overgangsbepalingen
schap te vragen in het sub 4° van dat ar- van de wet » van 14 juli 1976 zou
tikel bepaalde geval, namelijk wanneer vervallen;
de man daar niet mee akkoord gaat; zo
Dat het hof van beroep aldus de
zou worden ingegaan op het verzoek van
eiser om de vereffeningsverrichtingen op beslissing naar recht verantwoordt
te schorten totdat de rechtbank van eer- en de in het middel aangegeven
ste aanleg uitspraak zal hebben gedaan wetsbepalingen niet schendt;
over zijn eis tot echtscheiding, aan zijn
Dat het middel faalt naar recht;
echtgenote het recht zou ontnemen om
de vereffening van de gemeenschap te
vragen met toepassing van de overgangsbepalingen van de wet; dat dit middel
niet gegrond is,

terwijl het arrest, nu het die opschorOm die redenen, verwerpt de
ting weigert op het verzoek dat verweer- voorziening; veroordeelt eiser in de
ster ingedlend had bij een op 5 septem- kosten.
ber 1977 neergelegd verzoekschrift en
dat ertoe strekte de tussen de partijen
bestaande wettelijke gemeenschap te
8 maart 1990 - 1e kamer - Voorzitverdelen op basis van artikel 1, 4o en 5o, ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter ----------------~ Verslaggever: mevr. Charlier- GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advo(1) Rep. prat. dr b., Camp VI, vo Reg1mes caat-generaal - Advocaten : mrs. Houtematnmomaux, nrs 317-319
kier en Draps.
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Nr. 417
1•

KAMER -

9 maart 1990

STEDEBOUW -

BOUWVERGUNNING - ART.
48 WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG GEWESTPLAN - AFWIJKING.

Wanneer een door de Koning aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon
een vergunning aanvraagt voor het uitvoeren van werken van algemeen belang, kan de minister of, in geval van
gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen, diens gemachtigde, met betrekking tot het gewestplan afwijkingen toestaan, voor
zover die werken verenigbaar zijn met
de algemene bestemming en met het
architectonisch kal'akter van het betreffende gebied. (Artt. 48, derde lid,
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw en 20 van het ter uitvoering van
die wet genomen K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en
de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.) (1).
(VAN DEN BOSCH E.A. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. OPENBARE WERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 6429)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet, en van de artikelen 44, 45, 46 en 48 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van stedebouw,
zoals deze artikelen respectievelijk vervangen werden door de artikelen 4, 5, 6
en 7 van de wet van 22 december 1970,

------------------1
Raadpl. : Raad van State nr.
van
(1)

23684

18

nov. 1983, met de opmerkingen van M.O. JAMAR, << Du champ d'application respectif de
!'article 48 de Ia Joi organique de l'amemagement du territoire et de l'urbanisme, et de l'article 20 de !'arrete royal du 28 decembre
1972 », in Jurisprudence du Conseil d'Etat, biz.
10 tot 21, - J. de SURAY, Droit de J'Urbanisme
et de J'Environnement (Bruylant, 1974), T.L,
337

e v (343, 344).
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doordat het arrest, na te hebben gesteld dat de eisers, om hun eis tot het
bekomen van een meerwaarde (bedoeld
wordt een herziening van de onteigeningsvergoeding voor hun onteigende vijver, zoals deze vergoeding bepaald werd
door het vrederechter te Zandhoven) te
staven, stellen dat indien het gebied (bedoeld wordt hun onteigende vijver) een
stortingsbestemming had, deze bestemming zowel kon ingeroepen worden door
henzelf als door de onteigenaar (nl. de
overheid, zijnde verweerder), met andere
woorden dat zij over dezelfde rechten beschikken als deze die aan de overheid
behoren, deze stelling verwerpt op grond
van volgende motieven : « dat de kwalificatie van de gronden (waar de vijver
zich bevindt), in casu "natuurgebied"
volgens het gewestplan Antwerpen, niet
belet dat de overheid in deze zone werken van algemeen belang kan uitvoeren
onder naleving van de wettelijke bepalingen die daartoe zijn vastgesteld; dat het
K.B. van 28 december 1972, meer bepaald artikel 20 in uitvoering van artikel
12 van de wet van 29 maart 1962 en zonder strijdig te zijn met artikel 2, par. 1,
·van de wet van 29 maart 1962 vermag te
bepalen bij wijze van algemene maatregel dat in welbepaalde bestemmingsgebieden bij uitzondering onder bepaalde
omstandigheden sommige werken kunnen worden vergund die niet volledig in
de lijn liggen van die bestemming; dat
dergelijke vergunningen eveneens verleend kunnen worden op grond van de
artikelen 43 en 48 van de wet van 29
maart 1962; dat deze uitzonderingen uitsluitend bekomen kunnen worden door
de overheid, in het algemeen belang,
doch in het kader van een regelmatige
onteigening, zulks geen aanleiding kan
geven tot enige bijkomende vergoeding;
dat evenmin tot deze eventuele meerwaarde zou kunnen besloten worden uit
het feit dat na de onteigening, de onteigenende overheid een " bouwvergunning" verkreeg op 8 april 1980; dat de
verkregen vergunningen (lees : vergunning) dateren van na het K.B. van onteigening van 13 november 1978, en waar
aanvaard kan worden dat voordien reeds
de stortingscapaciteiten voor de vijver
onderzocht werden, zulks geen afbreuk
doet noch aan de regelmatigheid van de
onteigening, noch aan de regelmatigheid
van de door de overheid nadien genomen
beslissingen »,
terwijl, eerste ondel'deel, de eisers, nadat zi.j op het laatste ogenblik vanwege
verweerder mededellng kregen van de
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bouwvergunning van 8 april 1980, op
grond van dewelke verweerder tot de gedeeltelijke opvulling van de onteigende
vijver van de eisers met baggerspecie uit
het Albertkanaal was overgegaan, in hun
aanvullende appelconclusie deden gelden
dat deze bouwvergunning niet werd verleend krachtens artikel 20 van het koninklijk besluit van 28 december 1972
maar enkel in toepassing van artikel 48
van de Stedebouwwet en dat een dergelijke vergunning alleen dan maar regelmatig is wanneer ze conform is aan het
gewestplan om daaruit af te leiden dat
de toekenning van deze vergunning aantoont dat volgens de overheid het gewestplan, dat de bestemming « natuurgebied » geeft aan de betrokken vijver,
volkomen verzoenbaar is met de gedeeltelijke aanvulling van deze vijver met
baggerspecie, met het gevolg dat er rechtens geen grondslag is om te stellen dat
deze vijver niet in aanmerking zou komen als stortingsplaats voor een particulier, zodat het arrest, dat niet eens nagaat of het storten van baggerspecie in
de kwestieuze vijver conform is met de
bestemming van die vijver volgens het
gewestplan Antwerpen, met het gevolg
dat een particulier, zoals de overheid,
een vergunning zou hebben kunnen bekomen voor een gedeeltelijk opvullen
van die vijver met baggerspecie, niet gemotiveerd is door niet te antwoorden op
het middel, dat de eisers steunden op de
aflevering van verweerder van de bouwvergunning van 8 april 1980 (schending
van artikel 97 van de Grondwet); tweede onderdeel, uit de artikelen 44, 45, 46
en 48 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw (zoals respectievelijk vervangen door de artikelen
4, 5, 6 en 7 van de wet van 22 december
1970) volgt dat zowel een private persoon
als de overheid (zie artikel 48 voor wat
betreft de overheid) een vergunning kunnen aanvragen en bekomen voor de uitvoering van werken, die conform zijn
met het gewestplan, zodat het arrest, in
de veronderstelling dat het antwoord
biedt op het in het eerste onderdeel
weergegeven middel van de eisers, deze
wettelijke bepalingen schendt nu toch de
omstandigheid dat de aan verweerder
verleende bouwvergunning van 8 april
1980 dateert van na het koninklijk besluit van onteigening, noch de omstandigheid dat de onteigening en de nadien
door de overheid genomen beslissingen
regelmatig zijn, als wettelijk gevolg kunnen hebben dat de eisers geen bouwver-
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gunning zouden hebben kunnen bekomen voor de opvullingswerken, die, zoals
blijkt uit de bouwvergunning van 8 april
1980, conform zijn met het gewestplan
Antwerpen:

Wat-het eerste onderdeel betreft:
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
niet preciseert hoe het arrest de artikelen 44, 45 en 46 van de Stedebouwwet schendt,
Overwegende dat het onderdeel,
in samenhang met het eerste onderdee!, ervan uitgaat dat, nu de bouwvergunning van 8 april 1980 aan verweerder op grond van artikel 48 van
de Stedebouwwet is afgegeven en
die bepaling geen afwijkingen ten
opzichte van het gewestplan toestaat, het arrest niet zonder schending van die bepaling heeft kunnen
beslissen dat de opvullingswerken
niet « conform zijn met het gewestplan Antwerpen »;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 48, derde lid, van de Stedebouwwet en 20 van het ter uitvoering van die wet genomen koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, wanneer,
zoals te dezen, een door de Koning aangewezen publiekrechtelijke
rechtspersoon een vergunning aanvraagt voor het uitvoeren van werken van algemeen belang, de minister of, in geval van gunstig advies
van het college van burgemeester
en schepenen, diens gemachtigde,
met betrekking tot het gewestplan,
afwijkingen kan toestaan, voor zover die werken verenigbaar zijn met
de algemene bestemming en met
het architectonisch karakter van het
betrokken gebied;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat voor werken van algemeen belang, die niet « volledig in
de lijn liggen » van het gewestplan,

Nr. 418
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van het goed nog de sleutels behoudt
(1). (Artt. 25, 3°, en 27 Handelshuurwet.)

« onder bepaalde omstandigheden »
van dit plan afgeweken worden en
dat deze uitzonderingen uitsluitend
bekomen kunnen worden door de
overheid », artikel 48 van de Stedebouwwet niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

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

(WILTEN, DENIL T. TRIMBOS)
ARREST

(A.R. nr. 6496)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1988 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;

9 maart 1990 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend voorOver het tweede middel: schending
zitter - Verslaggever: de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. du van de artikelen 16, I, 2°, 25, 3°, en 27
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: van de wet van 30 april 1951 op de hanmrs. Van Ommeslaghe, Claeys Bouuaert. delshuurovereenkomsten met het oog op
de bescherming van het handelsfonds,
gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955,
vormend afdeling Ilbis, van hoofdstuk II,
van titel VIII, van boek Ill, van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek,

Nr. 418
1e

KAMER -

9 maart 1990

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - WEIGERING VAN HUURHERNIEUWING - REDENEN VAN DE WEIGERING - UITVOERING VAN HET VOORNEMEN VAN DE
VERHUURDER - TERMIJN VAN ZES MAANDEN - AANVRAAG.

De termijn van zes maanden waarbinnen
de verhuurder het voornemen, op
grand waarvan hij de huurder uit het
goed heeft kunnen zetten, dient ten
uitvoer te brengen, neemt een aanvang
op de dag dat de huurder het goed niet
meer gebruikt en de uitzetting werkelijk plaatsvindt, ongeacht de omstandigheid dat de huurder na het verlaten

doordat het vonnis de eisers veroordeelt om aan verweerder een aanvullende uitwinningsvergoeding van 4.038.960
frank te betalen op grond dat : moet nagegaan worden of de eisers, die minstens
vanaf 28 juli 1986 en volgens de notarii:He
akte van 28 juli 1986 zelfs retroactief
vanaf 7 mei 1985 vruchtgebruikers waren
van het appartementsgebouw, hun aangekondigd voornemen hebben verwezenlijkt binnen de termijn van zes maanden; de termijn van zes maanden begint
te !open vanaf de dag dat de huurder
werkelijk het goed heeft verlaten; het
niet wordt betwist dat verweerder het
pand had ontruimd op 28 februari 1986;
het irrelevant is vast te stellen dat verweerder de sleutels heeft behouden, tot
uitbetaling van de uitwinningsvergoeding, waarvoor hij een cheque heeft ge(1) Zie : Cass. 13 maart 1959 (A.C., 1959, 541},
20 jan. 1961 (Pas., 1961, I, 540), 21 maart 1974
(A.C., 1974, 807) en 12 nov. 1982, A.R. nr. 3474
(A.C., 1982-83, nr. 160); A. PAUWELS, « Handelshuur » (A.P.R., 1971), biz. 178, nr. 422, en biz.
192, nr. 459; M. LaHAYE en J. VANKERCKHOVE,

Les baux commerciaux >>, in Les Novelles,
Droit civil, VI, Le louage des choses, dl. II,

«

(1984), nrs. 1936, 1945 e.v.; J. 'T KINT en M.

Le bail commercial >>, in Repertoire notarial, d. VIII, Les baux, boek IV

GoDHAIRD, "

(1981), biz. 189, nr. 438.
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kregen op 16 april 1986; het retentierecht
van de sleutel door verweerder werd uitgeoefend krachtens artikel 27 van de wet
van 30 april 1951 en de datum van afgifte van de sleutels geen weerslag kan
hebben op de aanvang van de periode
van zes maanden, voorzien in artikel 25,
3, van de wet; zoniet de datum van effectieve ontruiming, maar enkel de datum van afgifte van de sleutels zou dienen weerhouden, quod non, dit zou
betekenen dat de verhuurder, door te talmen met de uitbetaling van de uitwinningsvergoeding en door aldus artikel 27
te doen spelen, op kunstmatige wijze de
beginperiode van de termijn van zes
maanden zou kunnen verleggen, volledig
willekeurig, wat strijdig is met de intentie van de wetgever; dus vaststaat dat in
casu de termijn van zes maanden is beginnen te !open op 1 maart 1986 en is
geeindigd op 31 augustus 1986,

Nr. 418

Wat het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat luidens de bepalingen van artikel 25, 3°, van de
Handelshuurwet, de huurder recht
heeft op een vergoeding gelijk aan
drie jaar huur, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen
op grond waarvan hij de huurder uit
het goed heeft kunnen zetten, niet
ten uitvoer brengt binnen zes maanden; dat artikel 27 van dezelfde wet
bepaalt dat de afgaande huurder het
goed in gebruik kan houden zolang
hij de vergoeding wegens uitzetting
waarop hij recht heeft, niet heeft
ontvangen;
Overwegende dat uit het samenlezen van die wetsbepalingen voortvloeit dat de in artikel 25, 3°, van de
Handelshuurwet, bepaalde termijn
van zes maanden een aanvang
neemt op de dag dat de huurder het
goed niet meer gebruikt en de « l,litzetting » werkelijk plaatsvond;

terwijl, eerste onderdeel, de dag waarop verweerder uit het pand vertrokken
is, degene is waarop hij, na uitoefening
van zijn retentierecht tegenover eisers in
verband met de hem verschuldigde betaling van de uitwinningsvergoeding, de
sleutels van het pand heeft overhandigd
Overwegende dat het vonnis veren de lokalen aan eiseres heeft vrijgege- meldt dat de handelshuurovereenven, nl. 16 april 1986; het feit dat verweerder de lokalen op 28 februari 1986 komst tussen partijen beeindigd was
reeds ontruimd had en de sleutels aan op 28 februari 1986; dat het vasteisers had aangeboden tegen betaling stelt, zonder dat die vaststelling
der uitwinningsvergoeding, de datum wordt aangevochten, dat niet bevan vertrek en vrijmaking der lokalen twist wordt dat verweerder op 28 feniet fictief vroeger brengt dan 16 april bruari 1986 het pand « effectief »
1986; immers de uitoefening van het re- heeft ontruimd, en dat verweerder
tentierecht een vrijwillige beslissing is de sleutels behield in afwachting
van de huurder, die de laattijdige beta- van de uitbetaling van de uitwinling der uitwinningsvergoeding sanctioneert, maar die niet tot gevolg heeft de ningsvergoeding, hetgeen gebeurde
datum van vertrek van de huurder op op 16 april 1986;
een andere dag te bepalen dan degene
Overwegende dat nu blijkens die
waarop hij de sleutels aan eisers heeft
overhandigd en de lokalen te hunner be- vaststellingen verweerder het geschikking heeft vrijgegeven; trouwens huurde goed niet meer in gebruik
het vrijgeven der lokalen op 16 april hield na 28 februari 1986 en de « uit1986 niet het gevolg is van de laattijdige zetting » werkelijk plaatsvond op die
betaling
der
uitwinningsvergoeding, laatste datum, het vonnis wettig bemaar integendeel van het inroepen van slist dat de in artikel 25, 3°, van de
het retentierecht; dientengevolge de termijn van zes maanden, binnen dewelke Handelshuurwet, bepaalde termijn
eisers het voornemen, op grond waarvan van zes maanden een aanvang nam
ze aan de huur een einde hebben ge- op 1 maart 1986; dat daaraan te desteld, moesten realiseren, ingegaan op 16 zen niet afdoet de omstandigheid
april 1986 (schending van de artikelen dat verweerder, na het verlaten van
16, I, 2°, 25, 3°, en 27 van de wet van 30 het gehuurde goed, de sleutels nog
april 1951);
behield tot 16 april 1986;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. BaeteSwinnen - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Biitzler.
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1•

KAMER -

9 maart 1990

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID - ALLERLEI - HODDER
VAN EEN WISSELBRIEF - DESBEWUST HANDELEN TEN NADELE VAN DE SCHDLDENAAR
- ART. 17 WISSELBRIEFWET - VORDERING
TOT SCHADELOOSSTELLING EX ART. 1382 E.V.
B.W.

2° WISSELBRIEF -

HODDER - DESBEWUST HANDELEN TEN NADELE VAN DE
SCHULDENAAR - ART. 17 WISSELBRIEFWET
- VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING
EX ART. 1382 E.V. B.W.

1o en 2° De omstandigheid dat de houder
van een wisselbrief bij de verkrijging
ervan niet desbewust, in de zin van
art. 17 Wisselbriefwet, ten nadele van
de schuldenaar heeft gehandeld, heeft
aileen tot gevolg dat diegene die uit
hoofde van de wisselbrief wordt aangesproken, de verweermiddelen, gegrond
op zijn persoonlijke verhoudingen tot
de trekker of tot vroegere houders,
niet kan tegenwerpen; die omstandigheid neemt niet weg dat de aansproken schuldenaar op grond van artt.
1382 en 1383 B. W. een vordering tot
schadeloosstelling kan instellen (1).

------------------1
(1) Zie Cass. : Cass., 24 jan. 1985, A.R. nr.
7125 (A.C., 1984-85, nr. 305/

(DESNERCK, CLEMENT
T. GENERALE BANK N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6498)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en 17 van de wet
van 31 december 1955 ter samenordening
en uitlegging van de wet van 10 augustus 1953 betreffende de invoering in de
nationale wetgeving van de eenvormige
wet op de wisselbrief en het orderbriefje,
doordat het hof van beroep, na onder
meer als volgt het eerste verweermiddel
van de eisers, gebaseerd op artikel 17
van de Wisselbriefwet te hebben verworpen : « Mogelijk wist (verweerster) op 13
mei 1980 dat kwestieuze eigendom met
hypotheek bezwaard was en nam zij
daardoor een hypotheek op andere onroerende goederen van de N.V. Eurbel
doch zulks brengt niet mee dat zij zulks
op 22 oktober 1980 - meer van 5 maanden later - nog wist of moest weten vermits alsdan de lening van 13 mei 1980
voor haar een afgedane zaak was. Er
mag immers niet uit het oog worden verloren dat de wisselbriefwet een zeer grote bescherming aan de verkrijger heeft
willen verlenen, waardoor hij ontslagen
is van iedere onderzoeksplicht nopens
het al dan niet bestaan van verweermiddelen die tegen zijn endossant konden
ingeroepen worden (... ). (Verweerster)
had dus niet de plicht het " hypothecair
verleden " van de P.V.B.A. Eurbel te onderzoeken; overigens, indien zij zulks
aan de hand van de in haar bezit zijnde
stukken toch zou gedaan hebben, zouden
deze niet op een onomstootbare wijze
hebben kunnen aantonen of de vroeger
op het verkochte goed gevestigde hypotheek nog bestond op 22 oktober 1980 (... )
in (het) voordeel van de N.V. Kredietbank (...) >>, ook het tweede verweermiddel van de eisers, gebaseerd op een quasi-delictuele fout of nalatigheid van verweerster, onder meer op volgende granden verwerpt: « Hierboven (...) werd
reeds uiteengezet dat (verweerster) niet
moest onderzoeken of het door de (eisers) aangekochte goed al dan niet gehypothekeerd was, zodat geen fout of nalatigheid in haren hoofde kan worden
aangehouden. De overige beschouwingen
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van (de eisers) hebben geen betrekking
op het gewoon discontokrediet doch enkel op het leveranciersdiscontokrediet;
het is enkel in dit laatste geval - ter zake niet van toepassing - dat de bankier
een solvabiliteitsonderzoek van zijn
client moet doen », gelet op het gevaar
van het verschalken van de goede trouw
van de trekker door de bankier veroorzaakt, valse indruk van kredietwaardigheid van de betrokkene en op de aansprakelijkheid van de beroepsmatig handelende bankier tegenover een derde die
doorgaans over minder goede informatiebronnen beschikt om zich over de financiele toestand van zijn schuldenaar te
vergewissen,
terwijl elke bankier-kredietverlener,
ongeacht de vorm van het verleende krediet, ten aanzien van derden de zorgvuldigheidsnormen moet naleven die iedere
voorzichtige, in dezelfde omstandigheden
geplaatste bankier-kredietverlener in
acht dient te nemen, zoals bepaald bij de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek; de omstandigheid dat, overeenkomstig artikel 17 van de Wisselbriefwet,
een zeer grote bescherming aan de verkrijger van een wisselbrief wordt verleend, waardoor hij ontslagen is van iedere onderzoeksplicht nopens het al dan
niet bestaan van verweermiddelen die tegen zijn endossant konden worden ingeroepen, de bankier-kredietverlener nochtans niet ontslaat van voormelde algemene zorgvuldigheidsverplichting inzonderheid bij het verlenen van het krediet,
waarvan de naleving in elk afzonderlijk
geval in feite moet worden beoordeeld,
gelet op de omstandigheden van de zaak;
de eisers ter zake bij conclusie, doch
geenszins met betrekking tot het leveranciersdiscontokrediet, onder meer aanvoerden dat de aquiliaanse aansprakelijkheid van verweerster diende te worden beoordeeld rekening houdend met
de omvang van de onderzoeksplicht van
de bankier ten aanzien van zijn client en
waarbij inzonderheid van belang waren:
- de benutting, de economische verantwoording en de finaliteit van het krediet
bij de client; - de belangen van de persoon die met laatstgenoemde hebben gehandeld; - de reeds eerder aan Eurbel
verleende kredietopeningen voor een totaal bedrag van 16.977.233 frank, door
hypothecaire inschrijvingen gedekt in
hoofdsom voor 15 miljoen frank (aangifte van schuldvordering); - de omstandigheid dat Eurbel een vastgoedonderneming was waarvan de activa bijna uitsluitend onroerende goederen waren en
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de invloed hiervan op de kredietwaardigheid van Eurbel; - de invloed van dit alles op de toetsing van verweersters handelwijze aan de economische en contractuele finaliteit van de wissel en aan het
criterium van een « voorzichtig en vooruitziend bankier » (conclusie van 31 december 1985, pp. 9-10; conclusie van 11
maart 1988, pp. 1-4); zodat het hof van
beroep, door er zich toe te beperken, na
het verweermiddel van de eisers afgeleid
uit artikel 17 van de wisselbriefwet te
hebben verworpen op grond dat, hoewel
verweerster mogelijk op 13 mei 1980 wist
dat kwestieuze eigendom met hypotheek
bezwaard was, « de wisselwet een zeer
grote bescherming aan de verkrijger
heeft willen verlenen, waardoor hij ontslagen is van iedere onderzoeksplicht nopens het al dan niet bestaan van verweermiddelen die tegen zijn endossant
konden ingeroepen worden >> en verweerster dus << niet de plicht (had) het " hypothecair verleden" van de P.V.B.A.
Eurbel te onderzoeken ''• om hun tweede
verweermiddel afgeleid uit de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
te verwerpen, te oordelen, onder verwijzing naar voormelde redengeving, dat
verweerster « niet moest onderzoeken of
het door (de eisers) aangekochte goed al
dan niet gehypothekeerd was, zodat geen
fout of nalatigheid in haren hoofde kan
worden aangehouden >> en dat enkel in
geval van leveranciersdiscontokrediet de
bankier een solvabiliteitsonderzoek van
zijn client moet doen, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 17 van de Wisselbriefwet) en daarenboven, door die beslissing mede hierop te steunen dat « de
overige beschouwingen van (de eisers)
geen betrekking hebben op het gewoon
discontokrediet doch enkel op het leveranciersdiscontokrediet >>, de bewijskracht
van voormelde conclusies van de eisers
miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de eisers, die een door de
N.V. Eurbel getrokken wisselbrief
hadden geaccepteerd, tegen verweerster, aan wier order de betaling
moest worden gedaan, een verweermiddel gegrond op artikel 17 van de
Wisselbriefwet opwierpen en er zich
vervolgens op beriepen dat verweerster een fout of nalatigheid had be-

Nr. 420

HOF VAN CASSATIE

gaan door de wissel te disconteren
zonder het bedrag over te maken
aan de N.V. Kredietbank; dat het arrest beide middelen verwerpt; dat de
eisers slechts opkomen tegen het arrest in zoverre het hun betoog betreffende de beweerde fout of nalatigheid van verweerster verwerpt;
Overwegende dat de omstandigheid dat de houder van een wisselbrief bij de verkrijging ervan niet
desbewust ten nadele van de schuldenaar heeft gehandeld, alleen maar
tot gevolg heeft dat diegene die uit
hoofde van de wisselbrief wordt
aangesproken, de in artikel 17 van
de Wisselbriefwet bedoelde verweermiddelen niet kan tegenwerpen, en
niet wegneemt dat de aangesproken
schuldenaar op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek een vordering tot schadeloosstelling kan instellen;
Overwegende dat het arrest, zonder op dit punt te worden bestreden,
vaststelt dat verweerster bij de verkrijging van de wisselbrief niet desbewust ten nadele van de eisers
heeft gehandeld; dat die vaststelling
slechts betrekking heeft op de in artikel 17 van de Wisselbriefwet bedoelde gedraging van verweerster,
waardoor de tegenwerpelijkheid van
de in dat artikel vermelde verweermiddelen wordt uitgesloten; dat aldus weliswaar is komen vast te
staan dat « (de eisers) op grond van
artikel 17 van de Wisselbriefwet de
vordering van (verweerster) niet
kunnen ontlopen »; dat het arrest
daaruit echter ten onrechte besluit
dat verweerster, die bij de verkrijging van de wisselbrief niet desbewust ten nadele van de eisers heeft
gehandeld, daarom ook geen enkele
fout of nalatigheid heeft begaan die
haar aansprakelijkheid wegens een
onrechtmatige daad zou kunnen
meebrengen; dat het arrest aldus de
artikelen 17 van de Wisselbriefwet,
1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
is;

Dat het middel in zoverre gegrond
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eisers wegens onrechtmatige daad afwijst en uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
9 maart 1990 -1 e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Van Ommeslaghe.
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3e KAMER - 12 maart 1990

WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- GEPENSIONEERDE - RECHT OP PENSIOEN
AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDE GEEN
ARBEID OF MAAR IN BEPERKTE MATE ARBEID TE VERRICHTEN - OVERLEVINGSPENSIOEN TEN LASTE VAN DE SCHATKIST.

Het recht op werkloosheidsuitkering kan
met toepassing van art. 146, § 1, Werkloosheidsbesluit niet worden ontzegd
aan een weduwe die een overlevingspensioen ten laste van de Schatkist geniet, op grond dat art. 42 wet 5 aug.
1978 en K.B. nr. 30 van 30 maart 1982
het recht op dat pensioen afhankelijk
maken van de voorwaarde geen arbeid
of maar in beperkte mate arbeid te
verrichten (1).
(1) Zie Cass., 30 jan. en 28 mei 1984, A.R.
nr. 4212 en A.R. nrs. 4322 en 4323 (A.C.,
1983-84, nrs. 289 en 54 7).
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(is) voor de werknemers die ingevolge de
regeling krachtens dewelke zij een pensioen genieten nog aileen maar in beperkte mate mogen arbeiden >>, dat « het
ARREST
derde lid van artikel 146, § 1, van ge(A.R. nr. 6944)
noemd koninklijk besluit dat in feite
over(neemt) en stelt dat de beperkte cuHET HOF; - Gelet op het bestre- mulatie van pensioenuitkeringen met
werkloosheidsuitkeringen niet van toeden arrest, op 12 januari 1989 door passing
is op werknemers wier recht op
het Arbeidshof te Gent gewezen;
pensioen afhankelijk wordt gesteld van
Over het middel: schending van de ar- het verbod nog te arbeiden tenzij in betikelen 133, vierde lid, 144 (als tijdelijk perkte mate (... ) » en dat « vermits nu de
gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 au- bepaling inzake het weduwenpensioen
gustus 1984), 145, 146, inzonderheid § 2, van een rijkswachter, dat (eiseres) geeerste lid, en § 1 (deze laatste als gewij- niet vanaf 1973 een beperking inzake bezigd bij koninklijke besluiten van 24 ok- roepsactiviteit is, ingevoerd door artikel
tober 1967 en 1 december 1967), van het 42 van de wet van 5 augustus 1978, nakoninklijk besluit van 20 december 1963 melijk een activiteit die maximaal de
betreffende de arbeidsvoorziening en drie vierde van de wedde van een secrewerkloosheid, 38, 42, 43 van de wet van 5 taris-generaal oplevert en vanaf het koaugustus 1978 houdende economische en ninklijk besluit nr. 30 van 30 maart 1983
budgettaire hervormingen (artikel 43 als dezelfde beperkingen worden ingevoerd
gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 30 als inzake toegelaten activiteit voor de
van 30 maart 1982), 1 van het koninklijk pensioenregeling der werknemers, deze
besluit van 13 april 1982 tot uitvoering regels (gelden) »; het arbeidshof beslist
van artikel 5 van het koninklijk besluit dat « er dus in casu een activiteitsbepernr. 30 van 30 maart 1982, en 97 van de king (is) vanaf 1 januari 1979, zodat in
principe (eiseres) vanaf 1 januari 1979
Grondwet,
kan uitgesloten worden, doch gezien de
doordat het arbeidshof eerst vaststelt toepassing van artikel 4 van de wet van
dat ter zake toepassing diende te worden 11 maart 1977 de terugvordering (kan)
gemaakt van de werkloosheidsreglemen- beperkt worden tot een periode van drie
tering, en inzonderheid van de artikelen jaar v66r de dag waarop voor het laatst
144, 145 en 146, en voorts oordeelt dat werkloosheidsuitkering werd ontvangen
overeenkomstig deze artikelen << er geen en dat is volgens het dossier tot 31 jarecht op werkloosheidsuitkering meer nuari 1986 zodat de terugvordering moet
(is) vanaf de leeftijd van 60 of van 65 beperkt worden tot 31 januari 1983 », aljaar, in toepassing van het artikel 144 dus. het hager beroep afwijzend als ongevan genoemd besluit », dat « in regel ook grond,
de werkloosheidsuitkeringen geweigerd
(worden) aan diegenen die v66r deze outerwijl, overeenkomstig artikel 146, § 2,
derdom reeds op pensioen gaan, maar eerste lid, van het koninklijk besluit van
het artikel 145, § 1 (bedoeld wordt: 146, 20 december 1963 betreffende arbeids§ 1) van het besluit bij uitzondering op voorziening en werkloosheid, de werklodie regel (stelt) dat degenen die de wet- ze vrouwen die een weduwenpensioen
telijke pensioenleeftijd nog niet hebben genieten dat hen is toegekend krachtens
bereikt een aanvullende werkloosheids- een regeling die met toepassing van artiuitkering kunnen bekomen wanneer de kel 145, § 2, in aanmerking wordt genapensioenuitkering een bepaald bedrag men, zich kunnen beroepen op de bij § 1
niet bereikt », dat « de terzake bedoelde van artikel 146 uitgewerkte cumulatierepensioenregelingen aile regelingen (zijn) geling (volgens welke het recht op werktoegekend door een Belgische, Kongolese loosheidsuitkering blijft bestaan ten beof vreemde wetgeving, zoals is bepaald lope van een bedrag gelijk aan het
in artikel 145, § 2/1, b, van het besluit verschil tussen, enerzijds, het dagelijks
(wat) het geval is voor het pensioen van bedrag van de werkloosheidsuitkering
een Belgische Rijkswachter », dat « op al bepaald voor de categorie van de aanvradie bepalingen echter het artikel 133, ger, verhoogd met 40 % en op de naast
vierde lid, van het koninklijk besluit van hogere frank afgerond, en, anderzijds,
20 december 1963 van toepassing (blijft), het dagelijks bedrag van het pensioen,
namelijk dat de werkloze moet beschik- verkregen door het jaarbedrag te delen
baar blijven voor de algemene arbeids- door 300); deze bepaling geen afbreuk
markt », dat « dat niet meer het geval doet aan het voorschrift van artikel 133,
(HERREBOUT T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
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vierde lid, van het genoemde koninklijk
besluit van 20 december 1963, valgens hetwelk werkloosheidsuitkeringen
slechts kunnen genoten worden door de
werkloze die beschikbaar is voor de algemene arbeidsmarkt; aan deze voorwaarde, luidens de rechtspraak van het Hof,
niet wordt voldaan door de werknemer
wiens recht op pensioen afhankelijk is
van het verbod nog te arbeiden, en evenmin door de werknemer die ingevolge de
regeling krachtens welke hij pensioen
geniet, nog maar aileen in beperkte mate
arbeid mag verrichten, zoals tot uitdrukking gebracht bij artikel 146, § 1, derde
lid, van het genoemde koninklijk besluit;
het arbeidshof te dezen ten onrechte oordeelt dat er een activiteitsbeperking
voorhanden was inzake het weduwenpensioen van een rijkswachter - zoals
door eiseres sinds 1973 genoten - ingevolge artikel 42 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen en ingevolge het
koninklijk besluit nr. 30 van 30 maart
1982 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de overheidssector; artikel 42 van de genoemde
wet van 5 augustus 1978 immers slechts
bepaalt dat << de cumulatie van een of
meerdere in artikel 38 vermelde overlevingspensioenen met een wedde, een bezoldiging of een vergoeding ten laste van
een van de bij dat artikel vermelde
machtim of organismen (...) de 3/4 van
de maximumwedde van een secretarisgeneraal..van een ministerie niet (mag)
overschnJden "• er aan toevoegend dat
« de verminderingen voortvloeiend uit de
toepassing van dit artikel in de eerste
plaats (worden toegepast) op de pensioenen ten laste van de Schatkist (... ) , en
dat « ze in geen geval het bedrag van de
in het eerste lid beoogde wedden lonen
of vergoedingen (mogen) treffen ,;; aldus
om het recht op een bij artikel 38 van de
wet van 5 augustus 1978 bedoeld overlevingspensioen te vrijwaren, geenszins
enig arbeidsverbod of arbeidsbeperking
(geheel of ten dele) wordt opgelegd, doch
slechts een aftopping van de pensioenen
wordt bepaald voor zover het pensioen,
gecumulee~d met een wedde, bezoldiging
of vergoedmg ten laste van een macht of
organisme bedoeld bij artikel 38, een bepaald bedrag overschrijdt· overeenkomstig artikel 5 van het kon'inklijk besluit
nr. 30 van 30 maart 1982 tot wijziging
van de wetgeving betreffende de pensioenen van de overheidssector, artikel 43
van de genoemde wet van 5 augustus
1978 wordt vervangen door een nieuwe
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bepaling, waarvan de tweede paragraaf
luidt dat « vanaf 1 juli 1982 en onverminderd de latere toepassing van het absoluut maximum bedoeld in artikel 42, de
op 30 juni 1982 lopende overlevingspensioenen, bedoeld in artikel 38, die gecumuleerd worden met een beroepsactiviteit of met een van de vergoedingen
voorzien in § 1, tweede lid - waaronder
de werkloosheidsvergoedingen - verminderd (worden) met een door de Koning vast te stellen bedrag (... ) »; overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk
besluit van 13 april 1982 tot uitvoering
van artikel 5 van het koninklijk besluit
nr. 30 van 30 maart 1982, deze vermindering vastgesteld wordt op 10 % van het
bedrag van het overlevingspensioen met
10% voorzien; evenmin door deze bepalingen het recht op een bij artikel 38 van
de wet van 5 augustus 1978 bedoeld overlevingspensioen wordt in stand gehouden
door de gelding van een arbeidsverbod of
arbeidsbeperking (geheel of ten dele),
doch (er) slechts een herleiding van het
overlevingspensioen (is); noch de absolute beperking van het overlevingspensioen (ingevolge artikel 42 van de genoemde wet van 5 augustus 1978) noch de
procentuele vermindering ervan (ingevolge artikel 43, § 2, van dezelfde wet) in
geval van cumulatie met een werkloosheidsuitkering, als een activiteitsbeperking of arbeidsverbod kunnen worden
aangemerkt waardoor de rechthebbende
niet meer beschikbaar zou zijn voor de
algemene arbeidsmarkt; het arbeidshof
derhalve, door te oordelen dat « de beperking van het weduwenpensioen van
een rijkswachter (... ) een beperking inzake beroepsactiviteit is » en dat ingevolge
deze « activiteitsbeperking » eiseres kan
worden uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen, wegens onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt, hoger genoemde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat artikel 42 van
de wet van 5 augustus 1978 de cumulatie regelt van de in artikel 38
van die wet bedoelde overlevingspensioenen met bepaalde wedden,
bezoldigingen of vergoedingen;
Dat artikel 43, § 2, van die wet,
vervangen bij koninklijk besluit nr.
30 van 30 maart 1982, de cumulatie
regelt vanaf 1 juli 1982 van de op
die datum lopende overlevingspensioenen, bedoeld in artikel 38 van de
wet, met een beroepsactiviteit of
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met bepaalde uitkeringen, vergoedingen of voordelen;
Dat geen van die bepalingen het
recht op de in artikel 38 van de wet
van 5 augustus 1978 bedoelde overlevingspensioenen afhankelijk stelt
van het verbod te arbeiden, als bedoeld in artikel 146, § 1, derde lid,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963;
Overwegende weliswaar dat artikel 43, § 1, van de wet van 5 augustus 1978, vervangen bij koninklijk
besluit nr. 30 van 30 maart 1982, de
in artikel 38 bedoelde overlevingspensioenen die vanaf 1 juli 1982 gecumuleerd worden met een beroepsactiviteit, ongeacht de leeftijd van
de begunstigden, onderwerpt aan
dezelfde regels van schorsing als die
welke in geval van cumulatie met
een beroepsactiviteit, van toepassing
zijn op de in artikel 38 bedoelde
rustpensioenen die ingaan vanaf 1
juli 1982 en waarvan de begunstigden minstens 65 jaar oud zijn;
Dat ingevolge de hiervoren bedoelde regels van schorsing, vermeld in artikel 141 van de wet van 5
januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1975-1976, het verrichten van arbeid die in de regeling
voor werknemerspensioenen
de
schorsing van het rustpensioen tot
gevolg heeft, de schorsing van de in
artikel 38 van de wet van 5 augustus
1978 bedoelde overlevingspensioenen meebrengt;
Dat de re~eling van voormeld artikel 43, § 1, evenwel blijkens die bepaling aileen van toepassing is op
de overlevingspensioenen die vanaf
1 juli 1982 zijn ingegaan;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat eiseres een overlevingspensioen als bedoeld in artikel 38 van de wet van 5
augustus 1978 geniet en dat dit pensioen v66r 1 juli 1982 is ingegaan;
Dat het arrest oordeelt dat eiseres
dientengevolge · geen recht heeft op
werkloosheidsuitkering, nu haar
recht op pensioen afhankelijk is gesteld van het verbod nog te arbei-
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den; dat het arrest, door dit oordeel
te gronden op artikel 42 van de wet
van 5 augustus 1978 en op het koninklijk besluit nr. 30 van 30 maart
1982, de 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 vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
12 maart 1990 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Marchal Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
fl.dvocaat:
mr. Biitzler.
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KAMER -

12 maart 1990

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

VERPLICHTINGEN - BINNENSCHIPPERS - GEHOORZAAMHEID AAN RET BEVEL VAN DE REDER.

2° SCHIP, SCHEEPVAART -

BINNEN-

VAART- ART. 59 ZEEWET.

1o Oak wanneer de binnenschipper te-

recht weigert uit te varen zolang de
vaarveiligheid niet is vastgesteld, mag
hij niet weigeren te gehoorzamen aan
het bevel van de reder het schip te
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verlaten. (Art. 13, tweede lid, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet Binnenschippers.)
2° Art. 59 Zeewet, Juidens hetwelk de kapitein verantwoordelijk is voor de
koopwaar waarmee hij zich belast, is
niet van toepassing op de binnenvaart.
(Art. 273 Zeewet.)
(REDERIJ GENTSE TANKVAART P.V.B.A.
T. CASSAERT)
ARREST

(A.R. nr. 6979)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1988 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 13,
inzonderheid tweede lid, 1°, van de wet
van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen,
doordat het arbeidshof, met betrekking
tot de eis inzake vergoeding voor de onbeschikbaarheid van het schip tussen 10
en 14 december 1982, na te hebben vastgesteld dat de verweerders bij aangetekend schrijven van 6 december 1982 hun
ontslag hadden aangeboden met een opzeggingstermijn van 6 december tot 23
december 1982, dat het schip vanaf 10
december 1982 voiledig gekuist was, dat
de verweerders vervolgens op 10 december 1982 gesteld hebben dat, vooraleer
het schip werd beladen en ermee werd
uitgevaren, eerst de veiligheid ervan
moest worden nagegaan en zij intussen
weigerden het schip te verlaten, dat op
10 december 1982 een inspectie werd uitgevoerd door een vertegenwoordiger van
de Lloyd's Register of Shipping, dat de
verweerders op 11 december 1982 de
boordpapieren afgaven aan mevrouw
Van Daele, dat zij op 11 december 1982
het schip verlieten terwijl Willem Visser
van wacht bleef, en zij terug aan board
kwamen op 13 december 1982, dat de
verweerders op 13 december 1982 ontslagen werden wegens grove fout en dat zij
na dagvaarding in kart geding op 14 december 1982 het schip hebben verlaten,
oordeelt: « (Er) dient dus te worden nagegaan of de houding van (de verweerders) inderdaad zo willekeurig was als
wordt voorgehouden door (eiseres) (en)
of op grand van deze houding (eiseres)
inderdaad schade heeft geleden en in be-
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vestigend geval of (de verweerders) voor
deze schade aansprakelijk zijn. Artikel
16, 1°, van de wet op de arbeidsovereenkomsten wegens dienst op de binnenschepen bepaalt dat de reder verplicht is
voor de degelijkheid van het binnenschip
te waken en te dien einde aile nodige
maatregelen te treffen. (...) Uit deze gegevens dient besloten te worden dat (verweerders) op vrijdag 10 december 1982
zo maar niet plots op een willekeurige
wijze hebben gesteld, dat vooraleer het
schip werd beladen en ermee uitgevaren
werd, eerst de veiligheid ervan moest
worden nagegaan. Hun vraag om vooraf
de nodige offici€He vaststellingen te laten
uitvoeren over de vaarveiligheid van bet
schip was dus gegrond. De reder heeft
overeenkomstig het hierboven vernoemd
artikel 16 van de wet van 1 april 1936
ook de plicht te waken over de deugdelijkheid van het schip en moet te dien
einde aile nodige maatregelen treffen.
De (verweerders) hebben hier terecht
het schip niet wiilen verlaten zonder dat
eerst de nodige officiE:He vaststellingen
werden gedaan over de vaarveiligheid ervan. Zij zijn hierbij binnen de normale
uitoefening van hun rechten gebleven.
Zij hebben het schip niet bezet maar
(zijn) enkel aanwezig willen blijven en
verder blijven werken tot het verstrijken
van hun opzeggingstermijn. De partijen
waren nag steeds verbonden door hun
arbeidsovereenkomsten. De (verweerders) waren op dat ogenblik nag niet
ontslagen wegens dringende reden. (...)
Er kan (de verweerders) geen wiilek~uri
ge nocht foutieve gedraging verweten
worden. Zij kunnen aldus in rechte niet
verantwoordelijk worden gesteld voor
het stilleggen van het schip van 10 tot 14
december 1982. (Eiseres) is zelf verantwoordelijk voor de eventuele schade die
zij tijdens deze periode zou hebben ondergaan. De vordering tot betaling door
de (verweerders) van een schadevergoeding voor verlies wegens verlet ten bedrage van 127.831 frank is dus ongegrond »,

terwijl eiseres in haar verzoekschrift
tot hager beroep had aangevoerd dat
" (de verweerders) (toe)geven dat, nadat
de tanken van het schip goedgekeurd
waren voor belading op 10 december
1982, zij niettemin weigerden het schip
te laten beladen », dat « (verweerders)
ook niet (betwisten) dat zij, niettegenstaande instructie van (eiseres), het
schip meteen niet hebben verlaten en dit
ten slotte slechts deden op 14 december
1982, na tussenkomst Rijkswacht en na
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dagvaarding Kort Gerling», dat («de verweerders) de mening (kunnen) toegedaan zijn dat het schip vaartechnisch
niet veilig is om dienvolgens te weigeren
met het schip uit te varen », dat « wanneer nochtans (eiseres), als eigenaar van
het schip, meent haar verantwoordelijkheid te moeten opnemen en stelt dat het
schip hoe dan ook moet uitvaren, (de
verweerders) dan alsnog (kunnen) weigeren dat te doen op grond van door hen
beoordeelde vaartechnische redenen,
maar (de verweerders) dan niet en meteen kunnen beletten dat het schip uitvaart met een andere bemanning », dat
« de discussie is of (de verweerders) gerechtigd zijn om de beslissing van de
werkgever, eigenaar van het schip, dat
het schip moet uitvaren, maar dan, gezien de weigering van (de verweerders)
met een andere bemanning, te beletten »
en dat « dat evident niet hun recht (is) »,
dat « (de verweerders) nooit (kunnen) gerechtigd zijn om enerzijds niet uit te varen, niettegenstaande instructies, en anderzijds en meteen het schip niet te
ontruimen ten einde dit uitvaren met
een andere ploeg mogelijk te maken »;
eiseres in haar conclusie in beroep van
10 februari 1987 herhaalde dat de vaartechnische redenen weliswaar konden
worden aangevoerd ter rechtvaardiging
van de weigering tot het beladen van het
schip, of tot het uitvaren ervan, doch
niet konden worden aanvaard voor wat
de weigering tot het verlaten van het
schip betrof, gelet op de uitdrukkelijke
instructie van eiseres; dat de verweerders geen enkel recht hadden het schip
te blijven bezetten en zo aan eiseres de
mogelijkheid te ontnemen om haar schade te beperken en dat de weigering om
het schip te verlaten het beladen en het
uitvaren ervan onmogelijk maakte, zodat
de verweerders voor deze schade aansprakelijk dienden te worden gesteld; eiseres dit standpunt andermaal herhaalde
en kracht bijzette in de aanvullende conclusie na het tussenarrest van 10 april
1987; overeenkomstig artikel 13 van de
wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, de aangeworvene gehouden is zijn
dienst met ijver en vlijt te verrichten, en
hij onder meer gehouden is te allen tijde
te gehoorzamen aan de bevelen van de
reder of dezes vertegenwoordiger; de verweerders bijgevolg gehouden waren, op
instructie van de reder, het schip te verlaten, zodat,
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tweede onderdeel, in zoverre de beslissing dient gelezen te worden als zouden
de feitenrechters geoordeeld hebben dat,
spijts de bevelen van eiseres, de verweerders het recht hadden het schip niet
te verlaten, het arrest schending inhoudt
van de bij artikel 13, inzonderheid tweede lid, 1°, van de wet van 1 april 1936
gevestigde gehoorzaamheidsverplichting
van de schipper ten aanzien van de reder of diens vertegenwoordiger (scherrding van artikel13, tweede lid, 1°, van de
wet van 1 april 1936) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres haar
vordering tot schadeloosstelling niet
aileen baseerde op de ongerechtvaardigde weigering van de verweerder uit te varen, maar ook op
de stelling dat, zelfs indien die weigering terecht was, zulks de verweerders n~et het recht gaf te weigeren het schip te verlaten;
Overwegende dat het arrest met
betrekking tot de eerste grond van
de vordering oordeelt dat de verweerders niet zo maar plots op een
willekeurige wijze hebben gesteld
dat, vooraleer het schip werd beladen en ermee uitgevaren werd, eerst
de veiligheid ervan moest worden
nagegaan, en dat hun vraag om
vooraf de nodige vaststellingen te laten uitvoeren over de vaarveiligheid
van het schip dus gegrond was;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerders weigerden
het schip te verlaten; dat het ten
aanzien van de desbetreffende stelling van eiseres beslist : << De (verweerders) hebben hier terecht het
schip niet willen verlaten zonder dat
eerst de nodige officiele vaststellingen werden gedaan over de vaarveiligheid ervan. Zij zijn hierbij binnen
de normale uitoefening van hun
rechten gebleven. Zij hebben het
schip niet bezet maar enkel aanwezig willen blijven en verder blijven
werken tot het verstrijken van hun
opzeggingstermijn »;
Over..vegende dat, met betrekking
tot de verplichtingen van de aangeworven binnenschipper, artikel 13,
tweede lid, van de wet van 1 april
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1936 inzonderheid bepaalt: « Hij is
onder meer gehouden : 1o Te allen
tijde te gehoorzamen aan de bevelen van de reder of dezes vertegenwoordiger »;
Overwegende dat noch de omstandigheid dat de verweerders niet op
willekeurige wijze hebben geweigerd uit te varen, noch de omstandigheid dat zij tot het verstrijken
van de opzeggingstermijn in dienst
bleven, de gevolgtrekking wettigen
dat de verweerders, in strijd met de
bepaling van artikel 13, tweede lid,
1°, van de wet van 1 april 1936, het
recht hadden te weigeren het schip
te verlaten;
Dat het arrest met de redenen die
het geeft, de afwijzing van de vordering van eiseres voor zover ze gegrond was op de weigering het schip
te verlaten, niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
59 van de bij wet van 21 augustus 1879
ingevoegde titel II van boek II van het
Wetboek van Koophandel (eigenaars van
schepen en scheepsvolk),

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit artikel 273,
eerste lid, van de Zeewet volgt dat
artikel 59 van dezelfde wet niet van
toepassing is op de binnenvaart;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiseres tot vergoeding
wegens onbeschikbaarheid van het
schip, voor zover deze gegrond was
op de weigering het schip te verlaten, afwijst 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 eiseres
in een vierde van de kosten; houdt

de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
12 maart 1990 - a• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Bii.tzler.
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CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STRAF WEGENS EEN MISDRIJF
MET EEN VERZWARENDE OMSTANDIGHE~D
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
DE VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR
HET MISDRIJF ZONDER DE VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID.

Wanneer wegens een misdrijf met een
verzwarende omstandigheid een straf
is opgelegd, is niet ontvankelijk, bij
gemis aan belang, het middel dat enkel op de verzwarende omstandigheid
bet1·ekking heeft, als de veroordeling
oolr naar recht verantwoord is door
het misdrijf zonder de verzwarende
omstandigheid (1). (Artt. 411 en 414
Sv.)

(1) Cass., 5 maart 1985, A.R. nr. 9107 (A.C.,
1984-85, nr. 404). Zie met betrekking tot de omstandigheid van de herhaling, Cass., 3 jan.
1990, A.R. nr. 7728 (ibid., 1989-90, supra, nr.
263) en, wat de keuze van de kwalificatie betreft, Cass., 18 jan. 1989, A.R. nr 6995 (ibid.,
1988-89, nr 293).
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(MOORTGAT T. SLAGMULDER, PRINIOTAKIS)
ARREST

(A.R. nr. 3266)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 195, 211 van het Wetboek
van Strafvordering (artikel 195 zoals vervangen bij wet van 27 april 1987), 461,
467, 484, 487 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld
dat de tenlastelegging B bestond in diefstal onder de verzwarende omstandigheid dat hij geschiedde met valse sleutels, en na te hebben overwogen dat
« voor het hof beklaagde toegaf meerdere malen het appartement van klaagster
te hebben bezocht tussen 13 januari 1983
en 28 februari 1983 '' en dat « hij trouwens door getuige (Anchou) ontmoet
werd op 19 februari 1983 en aan hem de
sleutel vroeg die hem toegang tot het appartement van klaagster verleende », eiser veroordeelt voor tenlastelegging B in
zoverre die betrekking had op een bedrag van minstens 1.590.000 frank, tot
een gevangenisstraf en een boete, onder
verwijzing naar de door de eerste rechter aangehaalde artikelen 40, 44, 79, 80,
84, 461 en 467 van het Strafwetboek,
terwijl overeenkomstig artikel 195 van
het Wetboek van Strafvordering, toepasselijk voor het hof van beroep krachtens
artikel 211 van hetzelfde wetboek, ieder
veroordelend vonnis of arrest niet aileen
de feiten vermeldt waaraan de gedaagde
schuldig is of waarvoor hij aansprakelijk
geoordeeld wordt, alsmede de straf en de
burgerlijke veroordeling, doch tevens de
toegepaste wetsbepalingen; als toegepaste wetsbepalingen dienen te worden vermeld de bepalingen die de constituerende bestanddelen van het ten laste gelegd
en bewezen verklaard misdrijf omschrijven, alsmede de bepalingen die een straf
opleggen voor het feit dat het misdrijf
oplevert; opdat de bij artikel 451 van het
Strafwetboek omschreven diefstal zou
kunnen worden bestraft overeenkomstig

Nr. 422

artikel 467 van hetzelfde wetboek, met
opsluiting, vereist wordt dat hij onder
verzwarende omstandigheid zou zijn gepleegd, zoals door middel van valse sleutels; overeenkomstig het eerste lid van
artikel 487 van het Strafwetboek slechts
als valse sleutels kunnen worden opgevat bepaalde voorwerpen en toestellen
waarvan een nauwkeurige omschrijving
wordt gegeven; de vaststelling dat de
diefstal geschiedde onder gebruik van
een bij dit artikel omschreven instrument of voorwerp derhalve behoort tot
de constituerende bestanddelen van het
misdrijf diefstal door middel van valse
sleutels; het plegen van diefstal door
middel van sleutels die op verzoek van
de beklaagde worden afgegeven door de
persoon die deze sleutels op rechtmatige
wijze bezit, niet kan worden opgevat als
diefstal door middel van valse sleutels,
nu de op rechtmatige wijze in het bezit
van de beklaagde gekomen sleutels worden gebruikt voor het doe! waarvoor zij
zijn ontworpen; overeenkomstig het
tweede lid van hetzelfde artikel 487, het
gebruik van valse sleutels aileen dan een
verzwarende omstandigheid uitmaakt,
wanneer zij dienen om voorwerpen te
openen waarvan de braak een verzwaring van de straf tot gevolg zou hebben;
de vaststelling dat de braak van de voorwerpen die door middel van de als vals
bestempelde sleutels werden geopend,
een strafverzwaring tot gevolg zou hebben derhalve een constituerend hestanddee! uitmaakt van het misdrijf « diefstal
door middel van valse " sleutels " "•
zodat, eerste onderdeel het hof van
beroep dat eiser veroordeelt wegens diefstal door middel van valse sleutels, zonder melding te maken van artikel 487
van het Strafwetboek, in zoverre dit,
enerzijds, omschrijft welke instrumenten
als valse sleutels kunnen worden opgevat en, anderzijds, bepaalt in welke gevallen het gebruik van de valse sleutels
als verzwarende omstandigheid kan worden opgevat, zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending
van de artikelen 195, 211 van het Wethoek van Strafvordering - artikel 195
zoals gewijzigd bij wet van 27 april 1987
- en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het hof van beroep
door de enkele vaststelling dat eiser de
sleutels had gekregen van een derde
niet wettig tot het besluit kon komen dat
de diefstal werd gepleegd door middel
van valse sleutels zonder vast te stellen
dat de sleutels zouden zijn gebruikt tegen de wil van de eigenaar in (schending
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van de artikelen 461, 467, 484 en 487 van
het Strafwetboek) :

Wat de beide onderdelen betreft:
Overwegende dat eiser bij het arrest wordt veroordeeld wegens de
telastlegging van diefstallen met de
omstandigheid dat de diefstallen gepleegd werden door middel van
braak, inklimming of valse sleutels,
tot een gevangenisstraf van zes
maanden en een geldboete van 500
frank; dat het middel, nu de uitgesproken straf wettelijk verantwoord
is in de onderstelling dat de bedoelde verzwarende omstandigheid niet
aanwezig was, niet tot cassatie kan
leiden en derhalve niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substantH:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :
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RECHTBANKEN -

ALGEMENE BEGRIPPEN
- STRAFZAKEN - VERBOD VOOR DE RECHTER OM ZIJN BESLISSING TE GRONDEN OP
FElTEN DIE HEM PERSOONLIJK BEKEND ZIJN
- BEGR!P.

Uit het feit dat de rechter zijn beslissing
grondt op feitelijke gegevens waarvan
geen melding wordt gemaakt in de materiele vaststellingen van de processen-verbaal volgt niet noodzakelijk dat
hij zich heeft gebaseerd op feiten die
hem persoonlijk bekend zijn; die gegevens kunnen ook blijken uit andere
bestanddelen van het dossier of uit het
onderzoek ter zitting (1).

(SCHUURB!ERS T. VERHAEGEN, LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. nr. 3319)

Overwegende dat mr. R. Biitzler
advocaat bij het Hof, bij akte neer~
HET HOF; - Gelet op het bestregelegd ter griffie van het Hof op 2
den
vonnis, op 1 maart 1989 in homei 1989, verklaart afstand zonder
berusting te doen van de voorzie- ger beroep en op verwijzing gewening tegen de beslissing op burger- zen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
rechtelijk vlak;
Gelet op het arrest van het Hof
van 7 juni 1988 (2};
Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat enkel betrekking
heeft op de civielrechtelijke vorderingen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorziening voor
het overige; veroordeelt eiser in de
kosten.

Overwegende dat het bestreden
vonnis enkel uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser zodat eisers
voorziening tegen « alle beschikkingen » ( ... ) op strafrechtelijk gebied »
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
voorwerp;

13 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
Advocaat: mr.
advocaat-generaal
Bi.itzler.

1---------------(1) Zie Cass., 10 juni 1974 (A.C., 1974, 1112),
16 dec. 1981 en 6 jan. 1982 (ibid., 1981-82, nrs.
256 en 277).
(2) 1\Jlet gepubliceerd arrest.
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Kadett dergelijke afmetingen heeft, zodat de stelling van betichte als zou tijdens de linker askering van het voertuig
beide inzittenden van plaats kunnen verwisselen, materieel onmogelijk is; - dat
de interne motieven om van stuur te verwisselen evenmin dienend zijn; - dat
het feit dat Verhaegen (verweerder) geen
verklaring heeft afgelegd over de wijze
waaruit hij uit het voertuig is gekomen
en langs welke zijde evenmin dienend is;
- dat de huidige vaststaande gegevens
meer dan toereikend zijn om te besluiten
doordat het bestreden vonnis het von- tot het feit dat beklaagde het voertuig
nis van 9 april 1987 van de Politierecht- bestuurde op het ogenblik van het ongebank te Antwerpen bevestigt door als be- val,
wezen te aanvaarden dat eiser de bestuurder van het voertuig was waarmede
terwijl,
het litigieuze ongeval plaatsvond op
grand van de volgende beweegredenen
dat : - de verbalisanten vaststelden dat
tweede onderdeel, uit zijn beweegredeMarc Schuurbiers (eiser) zwaar gewond nen, respectievelijk uit de gegevens die
op zijn rug lag op ongeveer 10 meter het aanhaalt en voor zover die in het
achter het voertuig; dat het verder niet strafdossier aanwezig zijn, om te besluivan belang is of dit iets meer naar ten dat eiser de bestuurder was van het
rechts of naar links was; - dat betrok- voertuig dat het ongeval heeft veroorkene een open linker arm- en beenbreuk zaakt, het bestreden vonnis niet wettehad en dat de schade aan het voertuig lijk kon afleiden dat eiser de bestuurder
hoofdzakelijk werd vastgesteld aan de was van dit voertuig, nu uit die gegelinker voordeur en vloer die omhoog was vens, zoals hij in zijn verweermiddelen
gekomen ter hoogte van de bestuurders- hierboven heeft weergegeven, eveneens
ruimte en er tevens scherpe uitsteeksels kan worden afgeleid dat hij het voertuig
werden waargenomen, die de oorzaak niet heeft bestuurd, alleszins uit die gezijn van de open wonden bij het slachtof- gevens, die ieder op zich zelf anders
fer; - dat de botsing met een gebarsten kunnen verklaard worden, niet het gevoorruit en de vloer zelf als zodanig geen zochte strafbare feit kan worden afgeaanleiding zijn tot het veroorzaken van leid; de rechter zijn oordeel slechts kan
open linker arm- en beenbreuk en deze steunen op de materii:He vaststellingen
dienen gezocht te worden in scherpe van de processen-verbaal en niet op feivoorwerpen en een harde aanraking; ten of gegevens die niet in de processen- dat meer belang dient gehecht te wor- verbaal zijn vermeld, die niet tijdens de
den aan. de vaststellingen van de verbali- debatten werden besproken of die hij
santen; - dat de linker basketballschoen kent uit eigen kennis of ervaring en
van het slachtoffer werd teruggevonden waarop de beklaagde zich niet heeft kunter hoogte van het gaspedaal; dat ten on- nen verdedigen; de onschuld van de berechte werd gepleit dat een Opel Kadett klaagde vaststaat zolang het tegendeel
geen tunnel bevat ter hoogte van de ver- niet bewezen is door het openbaar minissnellingsbak, vloerversnelling, dat het te- terie of de burgerlijke partij; de bewijsgendeel waar is, dat kwestieuze oudere kracht van de processen-verbaal en van
Kadett wel is uitgerust met een vloertun- de conclusie van de beklaagde geschonnel; dat het totaal onwaarschijnlijk is dat den wordt wanneer daaraan een interdeze basketballschoen na de botsing nog pretatie wordt gegeven die strijdig is
eens van plaats zou zijn gewisseld; dat met de termen of de bewoordingen ervan
alzo de basketballschoen werd terugge- en, wanneer materiEHe vaststellingen of
vonden ter hoogte van de plaats van de gegevens, zoals die in het vonnis en in
bestuurder; - dat de foto's zoals door de conclusie zijn weergegeven, vatbaar
verbalisanten genomen, inzonderheid de zijn voor verschillende betekenissen en
zwaarste schade aan de linkerzijde van daaruit tegenstrijdige besluiten kunnen
de personenwagen aanwijzen; dezelfde worden getrokken, het bewijs van de
foto's een detail geven van de scherpe schuld van beklaagde niet geleverd is,
metalen randen, die na de aanrijding tenminste beklaagde door de middelen
ontstonden; dat deze evenzo kennelijk die hij daaromtrent heeft aangevoerd het
met bloed zijn besmeurd; - dat de Opel tegenbewijs heeft geleverd, alleszins

Over het eerste middel gesteld als
volgt : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 154 van het Wetboek van
Strafvordering en 6.2 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens, miskenning van het algemeen
principe van het bewijs in strafzaken,
schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 1349, 1353, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
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wanneer de feitenrechter uitsluitend
steunt op die vaststellingen of gegevens
(schending van de artikelen 154 van het
Wetboek van Strafvordering en 6.2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens; miskenning van
het algemeen principe van het bewijs in
strafzaken en schending van de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 en
1382 van het Burgerlijk Wetboek):
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1° VREEMDE WET-

DUITSE WET- WEGVERKEER - MOTORVOERTUIG - STUREN OP
DE OPENBARE WEG- VOORWAARDEN- RIJBEWIJS - BEGRIP.

2° WEGVERKEER -

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het enkele
feit dat de gegevens die de rechter
aanwendt om tot zijn overtuiging te
komen, niet te vinden zijn « in de
materii:He vaststellingen van de processen-verbaal » niet kan worden afgeleid dat die gegevens behoren tot
de persoonlijke kennis van de rechters of dat zij niet aan tegenspraak
onderworpen werden; dat dergelijke
gegevens kunnen geput worden uit
andere elementen van het dossier
en uit elementen naar voren gebracht bij de behandeling van de
zaak;
Overwegende dat de appelrechters
uit de gegevens die zij vermelden
zonder tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid en zonder miskenning
van de bewijskracht van de stukken
vermochten af te leiden dat eiser de
bestuurder van de wagen was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

ALLERLEI - MILITAIR - MOTORVOERTUIG - STUREN IN DE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GEEN
RECHT TOT HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG - OVERTREDING VAN DE VREEMDE
WET- VEROORDEL!NG IN BELGIE- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- WETTIGHEID
- VOORWAARDEN.

30 MILITAIR WEGVERKEER - MOTORVOERTUIG - STUREN IN DE BONDSREPUBLIEK DU!TSLAND - GEEN RECHT TOT HET
BESTUREN VAN EEN VOERTUIG - OVERTREDING VAN DE VREEMDE WET - VEROORDELING IN BELGIE - VERVAL VAN HET RECHT
TOT STUREN - WETTIGHEID - VOORWAARDEN.

1° De Duitse wet verplicht degene die
een motorvoertuig bestuurt op de
openbare weg om een rijbewijs te hebben; geen houder van zodanig, door de
Duitse wet voorgeschreven rijbewijs is
de Belgische militair, in actieve dienst
op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland wiens rijbewijs tijdelijk is ingetrokken door de Belgische
autoriteiten. (Art. 9, inz. 6 (a) Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus
1959 bij het Verdrag tussen de staten
die partij zijn bij het Noordatlantische
Verdrag nopens de rechtspositie van
hun krijgsmachten; wet 6 mei 1963.)
2° en 3° Wanneer een Belgische militair,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. H.
Boonen, Antwerpen.

in actieve dienst op het grondgebied
van de Bondsrepubliek Duitsland, aldaar op de openbare weg gereden
heeft met een motorvoertuig, terwijl
zijn rijbewijs tijdelijk was ingetrokken
door de Belgische autoriteiten, zodat
hij geen houder meer was van het
door de Duitse wet voorgeschreven rijbewijs, veroordeelt het Belgisch militair gerecht die militair wettig tot een
straf, die onder meer een verval van
het recht tot sturen inhoudt (1). (Art.
57 his Mil.Sw.)
(1) Zie Cass., 15 sept. 1982, A.R. nr 2323
(A.C., 1982-83, nr 40).
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ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7895)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1989
door het Militair Gerechtshof gewezen;
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drag tussen de staten die partij zijn bij
het Noordatlantisch Verdrag nopens de
rechtspositie van hun krijgsmachten
(wet van 6 mei 1963) (B. St. 22 juni 1963)
en heeft die wet ook geschonden door
een verkeerde toepassing te maken van
artikel 9. Voornoemd artikel 9.6, a, bepaalt immers dat << de autoriteiten van
een krijgsmacht rijbewijzen intrekken
die op het grondgebied van de Bondsrepubliek geldig zijn ingevolge het eerste
en het derde lid van dit artikel ... , indien
er gerede twijfel bestaat aangaande de
betrouwbaarheid of de geschiktheid van
de houder voor het besturen van een motorvoertuig. Zij nemen verzoeken van de
Duitse autoriteiten om intrekking van
zulke rijbewijzen of bewijzen in welwillende overweging. Rijbewijzen of bewijzen kunnen opnieuw worden afgegeven
wegens dringende militaire redenen of
om de houder in de gelegenheid te stellen het grondgebied van de Bondsrepubliek te verlaten. De bewijzen waarvan
sprake in artikel 9.1 en 9.3 zijn het bewijs of andere machtiging, afgegeven
door een autoriteit van een Staat van
herkomst aan een lid van een krijgsmacht of van een civiele dienst op grond
waarvan de houder bevoegd is dienstvoertuigen, -vaartuigen of -luchtvaartuigen te besturen » (artikel 9.1). Artikel 9.3
heeft geen betrekking op het rijbewijs
waarvan beklaagde houder was, maar op
de burgelijke bewijzen die worden uitgereikt door de autoriteiten van een krijgsmacht, hetgeen te dezen niet het geval
is. Het Militair Gerechtshof heeft een
verkeerde toepassing gemaakt van de
vier bovengenoemde bepalingen, waar
het oordeelt dat de krijgsraad het recht
had om beklaagde vervallen te verklaren, bij wijze van straf, van het recht om
een voertuig te besturen op het grondgebied van de B.R.D., ofschoon artikel 9.6,
(a), bepaalt dat de autoriteiten van e~n
krijgsmacht de rijbewijzen, bedoeld m
de nrs. 1 en 3 enkel mogen intrekken, indien er gerede twijfel bestaat aangaande
de betrouwbaarheid of de geschiktheid
van de houder voor het besturen van een
motorvoertuig. Dat artikel bepaalt nergens dat een autoriteit van een krijgsmacht het recht heeft om iemand bij
wijze van straf vervallen te verklaren
van het recht om een motorvoertuig te
besturen op het grondgebied van de
Bondsrepubliek :

Over het middel luidend als volgt :
a) artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek,
« De wetten van politie en veiligheid verbinden allen die binnen het grondgebied
wonen. »; b) artikel 38 van de gecoordineerde wetten betreffende de politie over
het wegverkeer (verval uitgesproken als
straf); c) artikel 2, eerste lid, eerste boek
Strafwetboek. Toepasselijkheid van de
Belgische wet betreffende de straf. De
krijgsraad of het Militair Gerechtshof
kan enkel na te hebben vastgesteld dat
beklaagde de wetten van de B.R.D. heeft
overtreden, met toepassing van artikel
57 bis van het Militair Strafwetboek, de
Belgische wet toepassen bij de bepaling
van de strafmaat. De rechtbank moet
dus vooraf nagaan of de buitenlandse
wet werkelijk is overtreden. Toepasselijkheid van het vonnis van 4 oktober
1988 in de ruimte. De krijgsraad is een
Belgisch gerecht, zelfs als hij zitting
houdt te velde. De beslissingen ervan
zijn uitvoerbaar in Belgie (artikel 3 van
het Burgerlijk Wetboek). De nationale
soevereniteit en de macht om Belgische
bestuurlijke overheid te dwingen, houden op aan de grens van het grondgebied en reiken niet verder. Evenzo kan
de macht om andere staten te dwingen
niet uitgeoefend worden op het Belgisch
grondgebied. In onderhavig geval was
beklaagde door een Belgische rechtbank
vervallen verklaard van het recht tot sturen, en was die beslissing slechts uitvoerbaar op het Belgisch grondgebied.
Beklaagde is een Belg en woont in Belgie. Volgens de strikt Duitse wet en de
Duitse reglementering mocht beklaagde
met een wagen rijden. Geen enkele rechterlijke, bestuurlijke of politieoverheid in
Duitsland had beklaagde wettig verboden op het grondgebied van de B.R.D. te
rijden. De krijgsraad is alleen bevoegd
als het misdrijf is gepleegd op het grondgebied van de vreemde Staat en een inbreuk vormt op de wetten van die Staat.
Het Militair Gerechtshof heeft de hierboOverwegende dat eiser vervolgd
ven vermelde wetsbepalingen geschonden door toepassing te maken van de en veroordeeld werd ter zake dat hij
Aanvullende Overeenkomst bij het Ver- op het grondgebied van de Bondsre-
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publiek Duitsland waar hij militair
in actieve dienst is, op de openbare
weg gereden heeft met een motorvoertuig, zonder in het bezit te zijn
van het vereiste rijbewijs of niettegenstaande het hem opgelegde verbod tot het besturen van een voertuig;
Overwegende dat de bestuurder
van een motorvoertuig op de openbare weg krachtens de Duitse wet
houder moet zijn van een rijbewijs;
dat, krachtens artikel 9, inzonderheid 6, (a), van de Aanvullende
Overeenkomst van 3 augustus 1959
bij het Verdrag tussen de staten die
partij zijn bij het Noordatlantische
Verdrag nopens de rechtspositie van
hun krijgsmachten, met betrekking
tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse
krijgsmachten, goedgekeurd bij de
wet van 6 mei 1963, die rijbewijzen
kunnen afgegeven en ingetrokken
worden door de autoriteiten van een
op het grondgebied van de Bondsrepubliek gestationeerde krijgsmacht;
Overwegende dat, aangezien de
Belgische autoriteiten het rijbewijs
van eiser tijdelijk hadden ingetrokken, laatstgenoemde geen houder
meer was van het door de Duitse
wet vereiste rijbewijs;
Overwegende dat het arrest dus
de beslissing naar recht verantwoordt waar het toepassing maakt
van artikel 57 bis van het Militair
Strafwetboek dat de straffen vaststelt en bepaalt dat « wanneer de
overtreding betrekking heeft op de
buitenlandse wetgeving inzake wegverkeer, ze, onder de voorwaarden
als voorzien door de Belgische wet,
de vervallenverklaring van het recht
een voertuig te besturen tot gevolg
heeft, also£ de op het grondgebied
van het Rijk geldende reglementering zou overtreden zijn »;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
Trevisan, Luik.
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KAMER -

14 maart 1990

1° CASSATIEMIDDELEN-

NIEUWE MIDDELEN STRAFZAKEN VOORLOPIGE
HECHTENIS - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE
REDELIJKE TERMIJN IS OVERSCHREDEN MIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DE FEITENRECHTER - GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE REDELIJKE TERMIJN IS OVERSCHREDEN - MIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DE FEITENRECHTER - GEVOLG.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 5.3
E.V.R.M. - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - MIDDEL TEN BETOGE DAT
DE REDELIJKE TERMIJN IS OVERSCHREDEN
- MIDDEL NIET ONDERWORPEN AAN DE FEITENRECHTER - GEVOLG.

1°, 2° en 3° Niet voor de eerste maal voor

het Hof kan worden voorgedragen het
middel ten betoge dat eiser, die als
verdachte voorlopig was gehecht, niet
is berecht binnen de redelijke termijn
bedoeld in art. 5.3 E. V.R.M. (1).

1---------------(1) Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr. 7097 (A.C.,
1988-89, nr. 158).
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{HEYMANS)
ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. 8146)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het enige, in de memorie van eiser aangevoerde middel : schending van
artikel 5.3 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij akte van de wetgevende macht van 13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest vooraf
vaststelt dat eiser een schending van het
recht van verdediging, meer bepaald de
schending van artikel 5.3 aanvoerde valgens hetwelk de verdachte het recht
heeft binnen een redelijke termijn berecht te worden, en verklaart dat de verdachte, wegens de nader omschreven
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, in
voorlopige hechtenis moet worden gehouden; dat het vervolgens de beschikking van december 1989 van de raadkamer waarin het bestaan van ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid dermate raken dat
de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, bevestigt,
terwijl het in het middel vermelde artikel 5.3 bepaalt dat een ieder, die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden,
overeenkomstig lid 1c van dit artikel, onmiddellijk voor een rechter moet worden
geleid of voor een andere autoriteit die
door de wet bevoegd verklaard is om
rechterlijke macht uit te oefenen, en het
recht heeft binnen een redelijke termijn
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld; er wel
bepaalde daden van onderzoek zijn verricht, doch met een grote, onverantwoorde vertraging; de conclusienemer
immers voor de eerste maal werd aangehouden op 1 augustus 1988, en vervolgens in vrijheid werd gesteld op 9 december 1988, er sedert die datum en tot
de nieuwe aanhouding van de conclusienemer op 9 mei 1988 geen enkele onderzoeksverrichting meer is gelast, hoewel
het onderzoek niet beiHndigd was, er na
9 mei 1989 bepaalde onderzoeksverrich-

Nr. 425

tingen verder zijn uitgevoerd, maar, aangezien het dossier in handen was gekomen van twee andere onderzoeksrechters en zij het dossier niet vanaf het
begin hebben gevolgd, zij de onderzoeksverrichtingen niet hebben verdergezet en
evenmin toezicht hebben gehouden op de
onverzoeksverrichtingen die hadden
moeten worden uitgevoerd; het onderzoek dus reeds loopt tot 1 augustus 1988,
dat is meer dan negentien maanden, de
voorlopige hechtenis van de conclusienemer reeds veertien maanden heeft geduurd, zonder dat hij naar de correctionele rechtbank is verwezen; daaruit dus
moet worden geconcludeerd dat de redelijke termijn waarbinnen de verdachte
het recht heeft berecht te worden in de
zin van artikel 5.3 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
verstreken is, dat artikel directe werking
heeft in de Belgische rechtsorde; Belgie,
door dat verdrag goed te keuren, aan het
Europees Hof voor de Rechten van de
Mens de taak heeft opgedragen het uit
te leggen; het arrest derhalve, nu het
met toepassing van artikel 4 van de wet
van 20 april 1874 gewezen beschikking
bevestigt, het in het middel vermelde artikel 5 schendt :
Overwegende dat het middel volgens hetwelk de zich in voorlopige
hechtenis bevindende verdachte niet
binnen een redelijke termijn is berecht, niet voor de feitenrechter is
voorgedragen tijdens bet debat voor
de kamer van inbeschuldigingstelling op de terechtzitting van 16 januari 1990 na afloop waarvan het
bestreden arrest is gewezen;
Dat het middel niet voor de eerste
maal voor het Hof kan worden voorgedragen;
Dat het dus niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substanWHe
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser is de kosten.
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Over het middel: schending van arti14 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver- kel 1410, § 2, so, van het Gerechtelijk
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijklui- Wetboek,
dende conclusie van mevr. Liekendael,
doordat het arrest, op de vordering tot
advocaat-generaal.
opheffing van een derdenbeslag op bedragen waarvan niet is betwist dat zij
door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering verschuldigd zijn als tegemoetkoming in de geneeskundige verzorging, zegt dat die vordering niet
gegrond is en beslist dat de bedragen bedoeld in artikel 1410, § 2, S0 , van het Gerechtelijk Wetboek uitsluitend die zijn
welke rechtstreeks aan de gerechtigden
Nr. 426
als terugbetaling worden uitgekeerd,
1•

KAMER -

15 maart 1990

1° BESLAG -

ONVATBAARHEID VOOR BESLAG - BEDRAGEN UITGEKEERD ALS GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN TEN LASTE
VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTEN- ONVATBAARHEID VOOR BESLAG - BEDRAGEN UITGEKEERD TEN LASTE VAN DE ZIEKTE- EN
!NVALIDITEITSVERZEKERING.

1o en 2° De bedragen die als geneeskun-

dige verstrekkingen ten laste van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering worden uitgekeerd, zijn niet vatbaar voor
overdracht of beslag, onverschillig of
de tegemoetkoming van de verzekering in de kosten van geneeskundige
verzorging aan de gerechtigde dan wei
aan de verstrekker van de verzol'ging
wordt uitgekeerd (1). (Art. 1410, § 2, so,
Ger.W.)
(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN E.A. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8S46)

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

terwijl de bedragen die de ziekte- en
invalititeitsverzekering als uitkeringen
voor geneeskundige verzorging betaalt,
niet in beslag kunnen worden genomen,
ook niet als ze, ter bevrijding van de verzekerde, rechtstreeks aan de schuldeiser
worden betaald voor geneeskundige verzorging:

Over de door verweerder tegen
het middel opgeworpen grand van
niet-ontvankelijkheid, te weten dat
het middel zonder belang is, nu het
arrest naar recht is verantwoord
door de door de verweerders niet
bekritiseerde overweging dat artikel
1410, § 2, 5°, van het Gerechtelijk
Wetboek niet van toepassing is, nu
dat beslag geen betrekking heeft op
bedragen uitgekeerd aan de gerechtigde « als geneeskundige verstrekkingen », maar op bedragen die aan
de verstrekker van de verzorging
verschuldigd zijn door een andere
persoon dan de verzorgde :
Overwegende dat het onderzoek
van de grand van niet-ontvankelijkheid noodzakelijk samenhangt met
het onderzoek van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid bijgevolg niet kan worden
aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 1410, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek
zegt dat voor overdracht of beslag
niet vatbaar zijn de bedragen uitge-

----------------1 5°,
(1) Zie Cass., 26 jan. 1987, A.R. nr. 7682
(A.C., 1986-87, nr. 305).
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keerd als geneeskundige verstrekkingen ten laste van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering;
Overwegende dat die wetsbepaling in algemene bewoordingen is
opgesteld en geen onderscheid
maakt naargelang de tegemoetkoming van de verzekering in de kosten van geneeskundige verzorging
aan de gerechtigde dan wel aan de
verstrekker van de verzorging wordt
uitgekeerd;
Overwegende dat de appelrechters
derhalve niet zonder schending van
artikel 1410, § 2, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek hebben kunnen beslissen « dat de in dat artikel aangewezen bedragen die zijn welke door
de ziekenfondsen rechtstreeks aan
de gerechtigden worden uitgekeerd
als terugbetaling van de geneeskundige verzorging, maar niet de bedragen die het honorarium uitmaken
dat aan de verstrekkers van de verzorging wordt uitbetaald »;

Nr. 427
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KAMER -

16 maart 1990

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AANSPRAKELIJKREID- BEPERKING VAN RET EIGENDOMSRECRT IN RET ALGEMEEN BELANG
- VERGOEDING.

De beperking van het eigendomsrecht in
het algemeen belang, door een niet
foutieve handeling van de overheid (1),
doet voor de eigenaar geen recht op
vergoeding ontstaan, tenzij de wet of
het decreet anders bepaalt (2).
(SOBIFAC N.V., A.B.E.B. N.V.
T. VLAAMSE GEMEENSCRAP)
ARREST

(A.R. nr. 6119)

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

Over het middel: miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel ter zake van de
gelijkheid van de burgers ten aanzien
Dat het middel gegrond is;
van de openbare lasten, en schending
van de artikelen 6, 11 van de Grondwet
en 544 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat voorheen reeds verschillende
appartementsgebouwen op de Coupure
Om die redenen, vernietigt het be- waren opgetrokken, dat slechts een korstreden arrest voor zover het zegt te tijdsspanne is verlopen tussen het verdat het verzet van de eisers tegen lenen van het gunstig stedebouwkundig
het beslag niet gegrond is en uit- advies en het inzetten van de klassespraak doet over de kosten van hun ringsprocedure en dat er bijgevolg uit de
een ongelijkheid voortvloeit,
vorderingen; beveelt dat van dit ar- klassering
desondanks de door eisers op grond van
rest melding zal worden gemaakt op het algemeen rechtsbeginsel van de gede kant van het gedeeltelijk vernie- lijkheid van de burgers ten aanzien van
tigd arrest; houdt de kosten aan en de openbare lasten ingestelde vordering
laat de beslissing daaromtrent aan ongegrond verklaart, op grond dat dergede feitenrechter over; verwijst de al- lijk algemeen rechtsbeginsel niet bedus beperkte zaak naar het Hof van staat,

Beroep te Bergen.
15 maart 1990 - 1• kamer - Voonitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en
DeBruyn.

(1) Zie het decreet van 3 maart 1976 van de
Nederlandse Cultuurgemeenschap, tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten.
(2) MAST, ALEN en DUJARDIN, Overzicht van
het Belgisch administratief recht, 1989 11 , nrs.
195, 241 tot 244.
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terwijl, wanneer door rechtmatig overheidsoptreden aan bepaalde burgers een
schade wordt toegebracht die uitzonderlijk en bijzonder is, die de normale lasten en nadelen van het !even in een
maatschappij overschrijdt, de daardoor
benadeelde burgers een recht op vergoeding hebben :

Over de grand van niet-ontvankelijkheid van het middel door verweerster opgeworpen en hierop gefundeerd dat, nu het arrest, zonder
op dat stuk te worden gekritiseerd,
beslist dat het vestigen van een erfdienstbaarheid tot algemeen nut
aan de eigenaar van het bezwaarde
erf geen recht op vergoeding toekent, tenzij de wet of het decreet er
anders over beslist, de aangevochten
overweging dat « een dergelijk algemeen rechtsbeginsel (de gelijkheid
van de burgers ten aanzien van de
openbare lasten) niet bestaat », een
ten overvloede gegeven reden uitmaakt:
Overwegende dat uit het arrest
niet blijkt dat het in de aangevoerde
grand van niet-ontvankelijkheid van
het middel bedoelde motief een zelfstandig dragende grand van de beslissing uitmaakt, los van de verwerping van het bestaan van een algemeen rechtsbeginsel betreffende de
gelijkheid van de burgers ten aanzien van de openbare lasten;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt : dat de
eiseressen van verweerster vergoeding vorderen, voor de klassering
als beschermd stadsgezicht van hun
voormalige eigendommen gelegen
aan de Coupure te Gent, zodat het
geplande bouwproject aldaar geen
doorgang kon vinden, hoewel zij een
bouwvergunning hadden verkregen;
dat de klassering gebeurde op grand
van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten;
Overwegende dat uit de vestiging
van een door of krachtens een wet
of decreet opgelegde erfdienstbaar-

heid tot algemeen nut of van een beperking van het eigendomsrecht in
het algemeen belang, voor de eigenaar van het bezwaarde onroerend
goed geen recht op vergoeding
voortvloeit, tenzij de wet of het decreet anders bepaalt;
Dat het arrest overeenkomstig die
regel oordeelt en aldus de beslissing
dat uit het volgens de eiseressen
geldende algemeen rechtsbeginsel te
dezen voor hen geen recht op vergoeding voortvloeit, naar recht verantwoordt en de artikelen 6 en 11
van de Grondwet en 544 van het
Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de hierna volgende verwerping van de voorziening elk belang ontneemt aan de
vordering tot bindendverklaring;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
16 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. van Heeke, Biitzler en Bayart.
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KAMER -

16 maart 1990

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - EINDE - HERNIEUWING - KENNISGEVING VAN DE HUURDER- GEEN KENNISGEVING VAN DE WEIGERING VAN DE VERHUURDER - ONDERHUURDER.
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De regel van art. 14, eerste lid, Handelshuurwet, krachtens welke de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur in te stemmen
indien hij niet binnen d1i.e maanden
kennis geeft van zijn weigering, is niet
van toepassing op de onderhuurder,
die binnen dertig dagen de verhuurder
en de hoofdhuurder moet dagvaarden
(1).
(MK FASHION B.V.B.A.
T. THE BUFFALO SHOE N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6419)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 maart 1988 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde in hoger beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 6, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 11, II, lid 2, 13 en 14, leden
1 en 2, van de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds, vormend afdeling IIbis, van hoofdstuk II, van titel VIII, van boek III, van
het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 29 juni 1955 en 27 maart
1970,
doordat het vonnis de huurovereenkomst van 27.09.1978 afgesloten tussen
de rechtsvoorgangers van verweerster
sub nr. 1 en tweede verweerster sub nr.
2 en de rechtsvoorganger van eerste verweerders sub nr. 2, en de huurovereenkomst van 20.12.1981, tussen de rechtsvoorganger van eiseres en verweerster
sub nr. 2 en de rechtsvoorganger van
verweerder sub nr. 2 afgesloten, beeindigd verklaart op datum van 26 september 1987, eiseres veroordeelt het goed,
gelegen te Aalst, Lange Zoutstraat 9, te
ontruimen, en de heropening der debatten beveelt over de gevorderde vergoedingen op grand dat : de hoofdhuurders
geen hernieuwing hebben aangevraagd;
eiseres, daarop attent gemaakt, haar aan
de hoofdhuurders gedane aanvraag ter

------------------1
(1) LAHAYE en VANDEKERCKHOVE, « Les baux
commerciaux », in Les Novelles, Droit civil, d.
VI, vol. II, nr. 1724; AcH. PAUWELS, « Huur van
handelshuizen », in A.P.R., nr. 86bis; ALBERT
PAUWELS en PAUL RAES, Bestendig Handboek
Huishuur en Handelshuur, nr. 507, biz. 328.
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kennis van de verhuurders heeft gebracht; geen van de aangeschrevenen
heeft geantwoord, terwijl de onderhuurder niet in rechte heeft geageerd; dat artikel 14, al. 2, der Handelshuurwet hier
van toepassing is; gemelde wetsbepaling
inhoudt dat de onderhuurder tot dagvaarding van de verhuurder en de huurder is gehouden, behalve uitdrukkelijke
instemming hunnerzijds met de huurhernieuwing, binnen dertig dagen vanaf een
varierend aanvangspunt naar het in het
wetsartikel gemaakte onderscheid; aldus
niet kan worden vooropgesteld - wat eiseres onterecht doet - dat het uitblijven
van een antwoord van de verhuurder
meteen instemming met de hernieuwing
beduidt en van dagvaardingsplicht ontslaat; het bewaarde stilzwijgen overigens
niet euvel te duiden valt, vermits de wet
zelf de eventualiteit van een dergelijke
onthouding voorziet; derhalve eiseres het
recht op hernieuwing kennelijk heeft
verbeurd, zodat zij het goed moet ontruimen en teruggeven,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
eiseres die in haar hoedanigheid van onderhuurder haar aanvraag tot huurhernieuwing regelmatig bij aangetekend
schrijven van 28 mei 1986 aan de hoofdhuurder heeft gedaan en deze aanvraag
op dezelfde dag en in dezelfde vormen
aan de hoofdverhuurder, thans eerste
verweerster, heeft aangezegd, vervolgens, bij gebrek aan antwoord van de
beide verweerders, niet gedagvaard heeft
binnen 30 dagen na het verloop van de
termijn van 3 maanden vanaf haar aanvraag, niet tot gevolg heeft dat eiseres
vervallen is van haar recht op huurhernieuwing; dat immers enerzijds de door
eiseres verstuurde aanvraag, overeenkomstig de wet, uitdrukkelijk vermeldt
dat « de verhuurder geacht wordt met de
hernieuwing der huurovereenkomst onder de voorgestelde voorwaarden in te
stemmen, zo de verweerder hem, langs
dezelfde weg en binnen de 3 maanden,
geen gemotiveerde weigering van hernieuwing, andersluidende voorwaarden
of het aanbod van een derde, op dezelfde
wijze betekend werd » zodat, ten gevolge
van elk gebrek aan antwoord van verweerders of hun rechtsvoorgangers binnen de gestelde termijn, de overeenkomst
tussen partijen tot stand was geko•
men; dat deze overeenkomst tussen partijen geenszins uitdrukkelijk moet zijn
(schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 11, II, lid 2, 13 en
14, leden 1 en 2, van de wet van 30 april
1951); dat anderzijds de verplichting te
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dagvaarden binnen 30 dagen die volgen
op het verstrijken van de termijn van
drie maanden sinds de aanvraag tot
huurhernieuwing niet voorzien is voor
het geval, zoals in casu, waarin beide
verweerders niet geantwoord hebben; dat
deze termijn daarbij in geen geval voorzien is op straffe van verval van het
recht op huurhernieuwing van eiseres
zodat het vonnis ten onrechte het verval
op huurhernieuwing ten laste van eiseres heeft uitgesproken (schending van de
artikelen 11, II, lid 2, 13 en 14, leden 1 en
2, van de wet van 30 april 1951);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens de bepalingen van artikel 11, II, tweede lid,
van de Handelshuurwet, de onderhuurder die zijn recht op huurhernieuwing tegenover de verhuurder
wil vrijwaren, voor het geval dat de
hoofdhuurder geen aanvraag doet,
de aanvraag die hij regelmatig aan
de hoofdhuurder heeft gericht, op
dezelfde dag en in dezelfde vormen
ter kennis van de verhuurder moet
brengen;
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bepaald in artikel 14, eerste lid, nog
geen standpunt heeft ingenomen ten
opzichte van de aanvraag tot huurhernieuwing van de onderhuurder,
zulks nog kan doen tijdens het geding voor de rechter;
Dat, nu de verhuurder niet verplicht is zijn antwoord binnen drie
maanden te rekenen vanaf de aanvraag tot hernieuwing aan de onderhuurder kenbaar te maken, uit zijn
stilzwij gen niet afgeleid kan worden
dat hij akkoord gaat met de aanvraag tot huurhernieuwing van de
onderhuurder;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat : de hoofdhuurders, verweerster sub 2 en verweerder sub 3,
geen hernieuwing van de handelshuur hebben aangevraagd; eiseres,
onderhuurder, een aanvraag tot
huurhernieuwing richtte aan de
hoofdhuurders en deze aanvraag ter
kennis bracht van de verhuurders,
rechtsvoorgangers van verweerster
sub 1; noch de hoofdhuurders noch
de verhuurders antwoordden op die
vraag tot huurhernieuwing; eiseres
« niet in rechte heeft geageerd »;

Dat krachtens artikel 14, tweede
Dat het vonnis derhalve op grand
lid, van dezelfde wet, indien de van die vaststellingen wettig beslist
hoofdhuurder noch de verhuurder dat artikel 14, tweede lid, van de
de aanvraag tot huurhernieuwing Handelshuurwet ter zake toepassevan de onderhuurder beantwoorden lijk is en dat eiseres, nu zij niet
binnen de termijn van drie maan- heeft gedagvaard, « kennelijk (het
den bepaald in artikel 14, eerste lid, recht op hernieuwing) heeft verde onderhuurder heiden moet dag- beurd »;
vaarden binnen dertig dagen na het
Overwegende dat het onderdeel
verstrijken van de termijn van drie
faalt naar recht;
maanden;
Dat, indien de verhuurder, die een
aanvraag tot hernieuwing van de
hoofdhuurder gedurende drie maanden onbeantwoord laat, de huurhernieuwing niet meer kan beletten, gelet op de bepalingen van artikel 14,
eerste lid, van de Handelshuurwet,
zulks echter niet geldt wanneer die
aanvraag tot hernieuwing van een
onderhuurder uitgaat; dat artikel 14,
tweede lid, in fine immers uitdrukkelijk bepaalt dat de verhuurder die
tijdens de periode van drie maanden

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.
16 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. BaeteSwinnen - Gelijkluidende conclusie van
de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.
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KAMER -

16 maart 1990

INKOMSTENBELASTINGEN -

vooR-

HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE
VOORHEFFINGEN - MORATOIRE INTEREST.

Moratoire interest is verschuldigd wanneer de bevolen teruggave betrekking
heeft op een overeenkomstig art. 266
W.I.B. ingekohierde en door verrekening van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekweten personenbelasting en
niet op het overschot van voorheffingen (1). (Artt. 308 en 309, 2°, W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. PLEYSIER, BUCKINGHAM)
ARREST

(A.R. nr. F 1738 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Nr. 429

boek, vermits de terugbetaling van overschotten van voorheffingen nooit aanleiding geeft tot de toekenning van moratoriuminteresten, noch op grond van artikel 309, 3°, van hetzelfde wetboek, vermits de terugbetaling van overbelastingen als bedoeld in artikel 277, §§ 1 en 2,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die geschiedt na het verstrijken
van de termijnen van bezwaar en beroep, evenmin moratoriuminteresten
oplevert; zodat het arrest, door de toekenning van moratoriuminteresten zowel
voornoemd artikel 309, 2°, als artikel 309,
3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt :

Overwegende dat de gegevens van
het arrest en de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, aantonen : dat de verweerders, op 16 april
1984, een ontvankelijk bezwaarschrift hadden ingediend tegen de
ingekohierde aanslag, vastgesteld in
het aanslagjaar 1983 met betrekking
tot de achterstallen en de opzeggingsvergoeding door de ex-werkgever van verweerder in 1982 betaald,
en waarop 464.000 frank bedrijfsvoorheffing was ingehouden, en dat,
op 10 september 1985, door de ambtenaar gedelegeerd door de directeur der belastingen, ambtshalve
ontheffing was verleend ten belope
van 241.933 frank, met toepassing
van artikel 277, § 1, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen;
dat het hof van beroep aanneemt
dat, ingevolge de beslissing van 10
september 1985, het bij de directeur
der belastingen ingediende bezwaar
impliciet ten dele was afgewezen;

Over het middel: schending van artikel 309, 2° en 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat, bij beslissing op 10 september 1985 getroffen, na het verstrijken
van de termijn van bezwaar een ambtshalve ontheffing werd verleend op grond
van artikel 277, § 1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, die beslissing
wijzigt voor recht zeggende dat de afzonderlijk belastbare achterstallen moeten
worden belast tegen het tarief van het
Overwegende dat het arrest, dat
referentiejaar 1981 in plaats van 1976, en .uitspraak doet op de voorziening tede teruggave beveelt dat de eventueel te gen de impliciete beslissing van de
veel gei:nde bedragen, met toekenning directeur der belastingen, oordeelt
van moratoriuminteresten vanaf de vast- dat de voormelde achterstallen en
stelling van de aanslag, in de mate dat
zij betrekking hebben op het bedrag van opzeggingsvergoeding moesten worden belast tegen het tarief van het
de bedrijfsvoorheffingen,
terwijl het hof van beroep de eis be- referentiejaar 1981, en niet tegen
treffende de gevorderde moratoriuminte- dat van 1976, zoals de administratie
resten niet kon inwilligen, noch op grond had gedaan; dat het arrest, op die
van artikel 309, 2°, van hetzelfde wet- grond, eiser veroordeelt tot terugga-

-------------------1 ve

(1) Zie Cass., 16 feb. 1984, A.R. nr. F 631 F
(A.C., 1983-84, nr. 335), en 14 april 1989, A.R.
nr. F 1541 N (ibid., 1988-89, nr. 457).

van de eventueel te veel ge'inde
bedragen, vermeerderd met de moratoire interesten vanaf de vaststelling van de aanslag, voor wat aan-
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gaat het bedrag van de bedrijfsvoorheffing;
Dat nu, volgens het arrest, het geschil niet een beslissing genomen
met toepassing van artikel 277, §§ 1
of 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen betreft, het hof
van beroep artikel 309, 3°, van dat
wetboek niet schendt door op de bevolen teruggave moratoire interesten toe te kennen;
Overwegende, voor het overige,
dat de personenbelasting, bedoeld in
artikel 1 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, vastgesteld
wordt door middel van de door artikel 266 van het wetboek voorgeschreven inkohiering, en geheel of
ten dele gekweten wordt door verrekening van het bedrag van de ge'inde voorheffingen, overeenkomstig
het bepaalde in de artikelen 186, 191
en 203 van het wetboek;
Dat de vaststellingen van het arrest aantonen dat de door de rechters bevolen teruggave betrekking
heeft op de overeenkomstig artikel
266 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ingekohierde en,
door verrekening van de gestorte
bedrijfsvoorheffing, gekweten personenbelasting, en niet op de in artikel 309, 2°, van hetzelfde wetboek
bedoelde terugbetaling van het overschot van voorheffingen;
Dat derhalve, ingevolge artikel
303 van het bedoelde wetboek, moratoire interesten verschuldigd zijn
op de teruggave die het arrest beveelt, zodat het hof van beroep, door
aldus te beslissen, voormeld artikel
309, 2°, niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. H. Dubois, Antwerpen.

Nr. 430
1e

KAMER -

16 maart 1990

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - VERGOEDINGEN WEGENS
STOPZETTING OF VERMINDERING VAN DE BEROEPSWERKZAAMHEID.

De afzonderlijke belasting, bepaald bij
art. 93, :J>, W:I.B., is van toepassing op
de vergoedingen betaald door een vennootschap op aandelen aan een van
haar bestuurders, wegens de voortijdige stopzetting van zijn arbeid in een
werkelijke en vaste functie, zelfs als
de betrokkene nadien verder bestuurder blijft (1).
(COLRUYT-VAN HOUT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1740 N)

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

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

Over het tweede en derde middel,
het tweede : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, en 93, § 1, 3°, a,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep beslist,
enerzijds, dat artikel 93, § 1, 3°, a, een afzonderlijke belasting voorziet van de vergoedingen toegekend wegens stopzetting
van arbeid of beeindiging van bediendencontract, en dat de vermelde wettelijke
bepaling duidelijk het geval viseert

16 maart 1990 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws -

(1) Zie Cass., 3 nov. 1965 (Bull. en Pas., 1966,
I, 295), 19 dec. 1967, twee arresten (A.C., 1968,
580) en 15 sept. 1976 (ibid., 1977, 56).
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waarbij op een definitieve wijze aan een
arbeids- of bediendencontract een einde
werd gesteld, en, anderzijds, dat eiser
~en beheerder was die op geen ogenblik
m een toestand van ondergeschiktheid
verkeerde en dat te zijnen opzichte artikel 93, § 1, 3°, a, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen slechts kan worden toegepast indien vaststond dat aan
het mandaat van beheerder een einde
was ges~eld en daarvoor een opzeggingsvergoedmg werd toegekend,

terwijl, eerste onderdeel, die motivering tegenstrijdig is, aangezien het hof
van beroep enerzijds het toepassingsgebied van artikel 93, § 1, 3°, a, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
beperkt tot het geval waarbij op een definitieve wijze aan een arbeids- of bediendencontract een einde wordt gesteld
t~~jl, anderzijds, de toepassing van het
btJzonder aanslagstelsel wordt geweigerd
doordat aan het mandaat van beheerder
(zonder enige band van ondergeschiktheid) geen einde werd gesteld (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
9g, § 1, 3°, a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, het hof van beroep
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt, aangezien artikel 93 § 1 3° a
van het Wetboek van de Inko~ste~beias:
tingen van toepassing is op vergoedingen, al of niet contractueel betaald ten
gevolge van stopzetting van arbeid of
beiHndiging van bedienden- of dienstverhuringscontracten, en, aangezien een beheerder eveneens met de vennootschap
kan verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst of op een andere wijze werkelijke arbeid kan verrichten in de schoot
v~m de v~nnootschap,. het hof van beroep
met geldtg kan beshssen dat artikel 93
§ 1, 3°, a, van het wetboek slechts ko~
worden toegepast indien vaststond quod non - dat aan het mandaat van
beheerder een einde was gesteld en
daarvoor een opzeggingsvergoeding werd
toegekend, zonder acht te slaan op de
mogelijkheid, zoals in casu, dat de beheerder zijn arbeid (dit is zijn werkelijke
vaste functie, al dan niet uitgeoefend in
uitvoering van een arbeidsovereenkomst)
stopzet in de schoot van de vennootschap, doch zijn mandaat als beheerder
behoudt evenwel zonder werkelijke en
vaste functie (schending van artikel 93
§ 1, 3°, a, van het Wetboek van de In:
komstenbelastingen);
het derde middel: schending van de
artikelen 20, 2°, b, 27, § 1, 26, go, en 93,
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§ 1, 3°, a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep beslist dat
de toepassing van het bijzonder stelsel
van aanslag, bedoeld in artikel 9g, § 1, 3°,
a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, wordt geweigerd wanneer enkel de. artikelen 20, 2°, b, 27, § 1, 1°, en
26, 3°, van toepassing zijn; dat uit de sam~nhang van deze bepalingen kan afgeletd worden dat een vergoeding uit hoofde van stopzetting van een activiteit en,
ongeacht de aard ervan, toegekend aan
een beheerder, samen met zijn andere
inkomsten moet worden belast indien hij
verder als beheerder in functie blijft,
terwijl de artikelen 20, 2°, b, 27 § 1 1°
tot 4°, en 26, 3°, van het Wetboek'van' de
Inkomstenbelastingen artikelen zijn die
~e~~~kking hebben op het bepalen en deftmeren van wat als inkomsten moet
worden beschouwd, en dit voor wat de
beheerders betreft, aile vormen van bezoldiging omvat, met inbegrip van deze
toegekend in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, die door een vennootschap op aandelen aan een beheerder
worden toegekend; anderzijds, artikel 93
§ 1, 3°, a, enkel betrekking heeft op het
bepalen van een afzonderlijke aanslagvoet voor sommige vormen van inkomsten, onder andere de vergoedingen betaal~ ten gevolge van de beeindiging van
arbetd of van een bedienden- of dienstverhuringscontract die meer dan 25.000
frank bruto bedragen, zonder evenwel
dergelijke vergoedingen uit te sluiten die
toegekend worden aan beheerders wier
inkomsten gedefinieerd worden in de artikelen 20, 2°, b, 27, § 1, 1° tot 4°, en 26,
3°, van het wetboek; zodat bijgevolg de
toepassing van het bijzonder aanslagstelsel, bepaald door artikel 93, § 1, go, a, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, geenszins onverenigbaar is met de
artikelen 20, 2°, b, 27, § 1, 1°, en 26, 3°, en
zodat het hof van beroep niet geldig kan
beslissen dat uit deze bepalingen (namelijk uit de artikelen 20, 2°, b, 27, § 1, 1°,
en 26, 3°) kan worden afgeleid dat een
vergoeding uit hoofde van stopzetting
van een activiteit en ongeacht de aard
ervan (dus ongeacht of de activiteit
wordt gepresteerd in uitvoering van een
arbeidsovereenkomst) toegekend aan een
beheerder samen met zijn andere inkomsten moet worden belast, indien hij verder als beheerder in functie blijft (evenwei zonder presteren van arbeid) en niet
het genot kan hebben van het bijzonder
aanslagstelsel bepaald door artikel 93,
§ 1, 3°, a (schending van de artikelen 20,
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2°, b, 27, § 1, 1° tot 4°, 26, 3°, en 93, § 1, 3°,
a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen) :

Wat het tweede onderdeel van het
tweede middel en het derde middel
betreft:
Overwegende dat artikel 93 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, voor zover hier van belang, bepaalt : « § 1. In afwijking van
de artikelen 77 tot 91, zijn afzonderlijk belastbaar, behalve wanneer de
aldus berekende belasting, vermeerderd met de belasting betreffende
de andere inkomsten, meer bedraagt dan die welke zou voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde artikelen op het geheel der
belastbare inkomsten : - 3° de gemiddelde aanslagvoet overeenstemmend met het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad; - a. 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 bedragen »;
Dat dit bepaling ook toepasselijk
is op de vergoeding al dan niet contractueel betaald door een vennootschap op aandelen aan een van haar
bestuurders, wegens de voortijdige
stopzetting van de bezoldigde arbeid
die deze, ingevolge opdracht of contract, effectief in de vennootschap
verricht in een werkelijke en vaste
functie; dat daaraan niet afdoet dat
de persoon in kwestie, na de stopzetting van de vorenbedoelde arbeid,
verder bestuurder van de vennootschap blijft;
Overwegende dat het arrest aanneemt : dat eiser, die bestuurder van
de N.V. Etn. Franz Colruyt was, in
die vennootschap ook de bezoldigde
functie van directeur van bepaalde
afdelingen vervulde; dat een einde
werd gemaakt aan die functie, in
onderling overleg, op 14 mei 1979,
wegens de langdurige ziekte van ei-
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ser en de daaruit volgende onmogelijkheid de functie nog verder uit te
oefenen; dat eiser, wegens die stopzetting, een vergoeding van 7.045.884
frank werd toegekend, betaalbaar in
drie gelijke delen, respectievelijk op
1 juni van de jaren 1979, 1980, 1981;
dat eiser na 14 mei 1979 verder bestuurder van de vennootschap bleef;
Dat het arrest, door op grond van
die gegevens, te beslissen dat artikel 93, § 1, 3°, a, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen geen
toepassing vindt op de vergoeding
betaald wegens de stopzetting van
eisers directeursfunctie, die wetsbepaling schendt;
Dat de middelen in zoverre gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
16 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert en R. Tournicourt,
Brussel.
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KAMER -

19 maart 1990

CASSATIEMIDDELEN -

NIEUWE EN LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN - BURGERL!JKE
ZAKEN - BEGRIP
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Nieuw en derhalve niet ontvankelijk in
burgerlijke zaken, is het middel dat
noch door een partij, noch krachtens
de wet aan de feitenrechter is voorgeJegd of waarover deze niet ambtshalve
heeft beslist (1).

Nr. 432

overkomt op een ogenblik dat hij de
terugkeer naar zijn verblijfplaats of
naar de zetel van het bedrijf om persoonlijke redenen heeft onderbroken,
oak al bevindt hij zich dan geografisch
op het traject naar zijn verblijfplaats
of naar de zetel van het bedrijf (1).

(ECOLE NOUVELLE HAMAIDE V.Z.W. T. MERCIER)

(A.R. nr. 8610)
19 maart 1990 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie (2) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en De Bruyne.

(BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOMOBIELVERZEKERAARS V.Z.W., INTERHOME GMBH THANS INTERHAUSBAU N.V. NAAR DUITS RECHT
T. VANCO E.A., DE MUYNCK, BELGISCHE NATIONALE ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8781)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1989 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikel 7 en 46, § 1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest, hoewel dit het door
Nr. 432
de eerste rechter vastgestelde relaas van
de feiten weergegeven achtte, te weten
dat de heer Jeffrey Vanco voor de maat3• KAME.R - 19 maart 1900
schappij Interhome (eiseres) een vergadering bij de heer Bellstedt, advocaat te
Dusseldorf, moest bijwonen, dat hij
ARBEIDSONGEVAL - ALGEMENE BE- Brussel (de zetel van Interhome Belgie)
GRIPPEN - ONGEVAL OVERKOMEN TIJDENS heeft verlaten samen met de heer De
DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREEN- Muynck, die het voertuig van de maatKOMST - UITVOERING BUITEN HET BEDRIJF schappij bestuurde om hem naar Dussel- TERUGKEER NAAR DE VERBLIJFPLAATS OF dorf te voeren, dat beide mannen na de
NAAR DE ZETEL VAN HET BEDRIJF- ONDER- vergadering een wandeling in de stad
BREKING.
hebben gemaakt, het avondmaal te Dusseldorf hebben gebruikt en omstreeks
Wanneer de uitvoering van een arbeids- middernacht (om 1 uur 30 volgens het
overeenkomst door een werknemer die arrest) naar huis zijn gereden, dat het
een opdracht buiten het bedrijf uit- ongeval rond 3 uur 35 te Corswarem is
voert, eindigt terwijl hij naar zijn ver- gebeurd, « dat door een onbekende oorblijfplaats of naar de zetel van het be- zaak, misschien een windstoot », het
drijf terugkeert, is het ongeval dat voertuig de vangrails van de autosnelhem op de terugweg overkomt een ar- weg heeft geraakt, die door de hevige
beidsongeval, tenzij het ongeval hem botsing zijn afgeknakt en in het voertuig
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; zijn binnengedrongen, waardoor de heer
Vanco zwaar werd gewond, toch beslist
Nota's arrest nr. 431 :
dat laatstgenoemde niet getroffen werd
(1) Cass., 24 sept. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, door een arbeidsongeval, op grond dat :
36) met concl. eerste adv.-gen. Mahaux, toen « wijlen de heer Vanco op het ogenblik
adv.-gen., 16 feb. 1984, A.R. nr. 7041 (A.C., van het ongeval geen arbeidsverhouding
1983-84, nr. 338).
met de gemeenschappelijke werkgever
(2) Het O.M. besloot eveneens tot verwerping van de voorziening, maar omdat het onderdeel van het middel, zoals dit in de ontwikkeling van de kop is weergegeven, niet
ontvankelijk was wegens vaagheid.

Nota arrest nr. 432 :
(1) Cass. 26 sept. 1988, A.R. nr. 6252 (A.C.,
1983-89, nr. 51) met de verwijzingen.
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meer had. Hij had die duidelijk onderbroken om een toeristische avond in
Dusseldorf door te brengen. Zo men aanneemt dat hij de vergadering om 20 uur
30 heeft verlaten (verklaring : tussen 20
en 21 uur) - wat reeds vrij laat is voor
· een namiddagvergadering - en dat hij
gerechtfgd was zijn terugreis te onderbreken om te eten, kan met niet aannemen dat plus minus 5 uur nog verantwoord was, nu twee uren ruimschoots
volstonden. De h. Vanco had immers tijdens die maaltijd met zijn chauffeur aileen, geen enkele professionele verplichting en kon achteraf in zijn voertuig
uitrusten, aangezien De Muynck reed.
Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt
dat de arbeidsverhouding pas bij de terugkeer van de opdracht eindigt, oordeelde het over een opdracht van lange duur
in het buitenland, en sloot het, hoe dan
ook, de afwijzing van de overdreven onderbrekingen om !outer persoonlijke redenen, zoals deze hier, niet uit »,
terwijl helemaal niet kan worden betwist dat te dezen de opdracht van de
heer Vanco in beginsel pas eindigde
wanneer de chauffeur « wiens opdracht
het was hem te voeren », hem naar zijn
verblijfplaats had teruggebracht; wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een werknemer, die buiten de onderneming een opdracht uitvoert, bij zijn terugkeer in zijn verblijfplaats eindigt, het ongeval dat de werknemer op de terugweg is overkomen, een
ongeval is dat hem tijdens de uitvoering
van zijn werk is overkomen, tenzij het
ongeval hem overkomt op een ogenblik
dat hij de terugkeer naar zijn verblijfplaats om persoonlijke redenen heeft onderbroken; het ongeval dat is overkomen
tijdens de uitvoering van de overeenkomst en dat daarom, behoudens tegenbewijs, geacht wordt als overkomen door
het feit van die uitvoering, een arbeidsongeval is in de zin van artikel 7 van de
voornoemde wet van 10 april 1971; het
arrest te dezen niet vaststelt dat de terugweg naar de verblijfplaats van de
heer Vanco op het ogenblik van het ongeval was onderbroken of dat hij na de
vergadering niet naar huis had willen terugkeren; het integendeel vaststelt dat
hij, na een wandeling en een maaltijd,
de terugweg van Dusseldorf naar Brussel had aangevat en dat het ongeval tijdens de terugweg is overkomen; het feit
dat het ongeval na een, zelfs lange, onderbreking is overkomen, niet betekende
dat het niet tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst is overkomen; zo-
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als is gebleken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer
die een opdracht uitvoert en die bovendien door een chauffeur van zijn werkgever wordt gereden, voortduurt tot zijn terugkeer in zijn verblijfplaats, zodat de
werknemer op de terugweg naar zijn
verblijfplaats noodzakelijk zijn arbeidsovereenkomst uitvoert, zelfs als hij voordien de terugweg heeft onderbroken om
!outer persoonlijke redenen; daaruit
volgt dat het arrest, dat niet vaststelt dat
het ongeval was overkomen op een ogenblik dat de terugweg naar de verblijfplaats van de heer Vanco was onderbroken, niet wettig heeft kunnen beslissen
dat dit ongeval voor hem geen arbeidsongeval was, op grond dat hij voor het
ongeve.l zijn terugkeer op « ongeoorloofde wijze » had onderbroken om !outer
persoonlijke redenen (schending van het
in de aanhef van het middel vermeld artikel 7 van de wet van 10 april 1971) en
daarom aan de verweerders sub 1 tot 3
het recht toekennen om een gemeenschappelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen
de werkgever van wijlen de heer Vanco,
diens aangestelde en zijn verzekeraar inzake
burgerlijke
aansprakelijkheid,
thans eiser (schending van artikel 46,
§ 1, 4°, van de wet van 10 april 1971) :

Overwegende dat, wanneer de uitvoering van een arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de werknemer, die een opdracht buiten de
onderneming uitvoert, naar zijn verblijfplaats of naar de zetel van de
onderneming is teruggekeerd, het
ongeval dat die werknemer tijdens
zijn terugkeer overkomt een arbeidsongeval is, tenzij het ongeval
hem overkomt op een ogenblik dat
hij de terugkeer naar zijn verblijfplaats of naar de zetel van de onderneming om persoonlijke redenen
heeft onderbroken, ook al bevindt
hij zich dan geografisch op het traject naar zijn verblijfplaats of naar
de zetel van de onderneming;
Overwegende dat uit het arrest en
uit de door het arrest overgenomen
vaststellingen van het beroepen vonnis blijkt: dat Jeffrey Vanco door
zijn werkgever, de maatschappij Interhome, met een opdracht te Dusseldorf was belast, dat hij op 14 december 1982 in een door een andere
werknemer van de maatschappij be-
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stuurd voertuig naar Dusseldorf is
gereden, dat die opdracht pas eindigde bij zijn terugkeer in zijn verblijfplaats of in de onderneming, dat
de werkvergadering omstreeks 20
uur 30 is geeindigd, dat de betrokkenen op 15 december om 1 uur 30
Dusseldorf hebben verlaten en dat
het ongeval waarin J. Vanco werd
gedood, te 3 uur 30 te Corswarem is
gebeurd;
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat het ongeval geen arbeidsongeval is in de zin van artikel
7 van de wet van 10 april 1971,
steunt op de overweging dat J. Vanco « weliswaar gerechtigd was zijn
terugreis te onderbreken om te eten,
maar dat natuurlijk niet kan worden aangenomen dat plus minus 5
uur nog verantwoord was, nu 2 uren
ruimschoots volstonden », « (dat) hij
de (arbeidsverhouding met de werkgever) duidelijk had onderbroken
om een toeristische avond in Dusseldorf door te brengen » zodat « de
overledene (... ) op het ogenblik van
het ongeval geen arbeidsverhouding
met de werkgever meer had »;
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt, daar de vaststelling aileen
dat aan de terugkeer een « overdreven onderbreking om !outer persoonlijke redenen » was voorafgegaan, niet impliceert dat het ongeval
op de terugweg is gebeurd op een
ogenblik dat de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst was onderbroken;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat Jeffrey Vanco niet is getroffen
door een arbeidsongeval en die zaak
naar de correctionele rechtbank verwijst; zegt dat het arrest bindend is
voor de Belgische Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen;
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 Arbeidshof te
Brussel.
19 maart 1990 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de heer Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Biitzler.

Nr. 433
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BEROEPSZIEKTE-

TERUGGAVE VAN TEN
ONRECHTE TOEGEKENDE SOMMEN - ART. 44
BEROEPSZIEKTENWET - BEGRIP.

Art. 44 Beroepsziektenwet maakt geen
onderscheid naar gelang van de oorzaak van het onverschuldigd betaalde,
met uitzondering van bedrieglijke middelen (1).
(BRUNACCIONI, CAVAZZA D., CAVAZZA M.
T. FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8784)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1988 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, 44 van de op 3 juni 1970 gecoiirdineerde wetten betreffende de schadeloosstelling van de beroepsziekten, 97
(1) Cass., 11 mei 1981, A.R. nr 6143 (A.C.,
1980-81, nr 513),
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van de Grondwet, van het beginsel van
de autonomie der procespartijen en van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de rechtsvoorganger van de
eisers vergoedingen ontving van verweerder, dat hem vanaf 1 april 1983 een
rustpensioen werd toegekend en dat de
door verweerder uitgekeerde vergoedingen eerst op 28 februari 1985 in~evolg~
het koninklijk besluit van 13 Januan
1983 zijn verminderd, afwijzend beschikt
op het beroep van de rechts':'oo.rganger
van de eisers tegen de beshssmg van
verweerder om de tussen 1 april 1983 en
28 februari 1985 ten onrechte uitgekeerde bedragen terug te vorderen en beslist
dat de reeds teruggekregen bedragen
niet meer behoeven te worden terugbetaald, op grand:« (..) dat (verweerder) terecht aanvoert dat artikel 44 van de wet
van 3 juni 1970 betreffende de terugvordering van het onverschuldigd betaalde
inzake vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van of krachtens
een beroepsziekte te dezen niet toepasselijk is; dat dit artikel enkel betrekking
heeft op de ten onrechte uitgekeerde bedragen ten gevolge van een verkeerde
interpretatie of een vergissing van het
bestuur zonder enige verantwoordelijkheid van de rechthebbenden; de bewuste
onverschuldigde uitkering niet te wijten
is aan zodanige vergissingen, maar aan
de uitvoering van wettelijke verordeningsbepalingen waarvan het Fonds voor
de Beroepsziekten toepassing moet rnaken zodra het van die samenvoeging op
de hoogte is, wat het te dezen heeft gedaan; dat het in het Belgisch Staatsblad
van 20 januari 1983 bekendgemaakte koninklijk besluit van 13 januari 1983 bepaalde dat het terugwerkte tot 1 januari
1983, wat een onverschuldigde betaling
impliceert die vanaf de inwerkingtreding
van de wet kan worden teruggevorderd,
ook al was het Fonds voor de Beroepsziekten van het rustpensioen op de
hoogte geweest op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;
dat bijgevolg de beslissing tot terugvordering terecht is genomen, dat (de
rechtsvoorganger van de eisers) zich niet
kon beroepen op het ontbreken van bedrieglijke middelen, bedoeld in artikel 44
van de vroegere wet van 3 juni 1970, nu
deze niet van toepassing is op bepalingen inzake cumulatie »,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 44 van de op 3 juni 1970 geco6rdineerde wetten « de teruggave van de be-
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dragen die ten onrechte werden toegekend als schadeloosstelling ingevolge
(deze) wetten, niet mag worden geeist
van de personen aan wie ze werden uitgekeerd, behalve wanneer deze laatsten
ze aan de hand van bedrieglijke middelen hebben bekomen »; die bepaling geen
onderscheid maakt naargelang van de
oorzaak van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van bedrieglijke
middelen· daaruit volgt dat het arrest dat
oordeelt dat voormeld artikel 44 niet toepasselijk is op hetgeen buiten enig bedrieglijk middel van de rechthebbende
ten onrechte is betaald bij toepassing
van de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 januari 1983, niet naar recht
is verantwoord (schending van artikel 44
van de op 3 juni 1970 gecoordineerde
wetten);

tweede onderdeel, in de conclusie voor
de rechtsvoorganger van de eisers, met
als gevolgtrekking dat de oorzaak van
het onverschuldigde te vinden was in de
vertraging waarmee verweerder de bepalingen van het koninklijk besluit van 13
januari 1983 had toegepast, werd betoogt
« dat de raadsman van het Fonds voor
de Beroepsziekten voor de rechtbank
had toegegeven " dat hij niet kon zeggen
op welke datum aan het Fonds werd medegedeeld dat aan (de vergoedingsgerechtigde) een rustpensioen werd toegekend "; dat het Fonds voor de Beroepsziekten thans aanvoert dat (de
rechthebbende) verantwoordelijk is omdat hij hem te laat op de hoogte heeft
gebracht van een feit waarvan het tot op
heden de datum niet kende; het Fonds
voor de Beroepsziekten immers het koninklijk besluit van 13 januari 1983 te
laat heeft toegepast om administratieve
redenen en omdat er te veel werk was
en dat het zegt dat (de rechthebbende)
verantwoordehjk is in plaats van te erkennen dat zijn administratief personeel
in gebreke was gebleven; (... ) het Fonds
voor de Beroepsziekten de loopbaan (van
de rechthebbende) kent; het dus goed op
de hoogte is van de datum waarop hij
recht heeft op het rustpensioen (na een
loopbaan van dertig jaar dienst) >>; het
arrest waarin enkel wordt beslist « dat
(verweerder) geen enkele verantwoordelijkheid voor de vertraging (kan) worden
verweten >>, zonder te antwoorden op de
middelen waaruit de rechtsvoorganger
van de eisers afleidde dat verweerder de
datum van zijn oppensioenstelling kende
of diende te kennen, niet regelmatig met
redenen is omkleed (schendmg van artikel 97 van de Grondwet); in de onderstel-
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ling dat het arrest aldus moet worden
uitgelegd dat het oordeelt dat verweerder de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 had toegepast,
zodra hij wist dat de door hem betaalde
vergoedingen en een rustpensioen werden samengevoegd, het arrest, dat niet
zegt op welke regelmatig voorgelegde bewijzen het die vaststelling steunt, terwijl
uit geen processtuk blijkt vanaf welk
ogenblik aan verweerder is medegedeeld
dat aan de rechtsvoorganger van de eisers een rustpensioen werd toegekend,
althans in het onzekere laat of die feitelijke vaststelling berust op een wettelijk
bewijs dan wei op een persoonlijke wetenschap die de rechter buiten het proces heeft verkregen; het Hof derhalve
geen toezicht kan oefenen op de redengeving van die beslissing en deze niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet), en
evenmin naar recht is verantwoord
(schending van de artikelen 1315, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek, van het
beginsel van de autonomie van de procespartijen en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het rechte van verdediging):

Om die redenen, zonder dat aanleiding bestaat tot onderzoek van
het tweede onderdeel van het middel, dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest, behoudens in zoverre dit het
hogere beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; ingevolge de artikelen 53
van de op 3 juni 1970 gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, en
1111, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
19 maart 1990 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van de heer Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Houtekier.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 44 van
de op 3 juni 1970 gecoordineerde
wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten bepaalt
dat de teruggave der sommen die
ten onrechte werden toegekend als
schadeloosstelling ingevolge deze
wetten, niet mag worden geeist van
de personen aan wie zij werden uitgekeerd, behalve wanneer deze laatsten ze aan de hand van bedrieglijke middelen hebben bekomen;
Overwegende dat die bepaling
geen onderscheid maakt naar gelang van de oorzaak van het onverschuldigd betaalde, met uitzondering van bedrieglijke middelen;
Dat het arrest om de vermelde en
in het middel weergegeven redenen
zijn beslissing derhalve niet naar
recht Verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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1° ARBITRAGEHOF -

MIDDEL WAARIN
EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN, ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN -

INLEIDING AARD - MIDDEL WAARIN EEN VRAAG WORDT
OPGEWORPEN, ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - BEGRIP.

30

PREJUDICIEEL GESCHIL - MIDDEL
WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN,
ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET
ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE - BEGRIP
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4° DIENSTPLICHT

2° VERJARING -

1°, 2° en 3° Wanneer in een cassatiemid-

3° STRAFVORDERING -

ALLERLEI - MIDDEL WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN, ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE
WET ARBITRAGEROF - VRAAG ZONDER VERBAND MET RET GESCRIL - VERPLICRTING
VOOR RET ROF VAN CASSATIE - BEGRIP.

del een vraag wordt opgeworpen, als
bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, kan men § 2 van die bepaling
niet anders verstaan dan binnen de
perken van het geschil waarover de
feitenrechter uitspraak diende te doen
of uitspraak heeft gedaan (1). (Art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
4° De vraag als bedoeld in art. 26 Bijzon-

dere Wet Arbitragehof die in een middel voor het Hoi van Cassatie wordt
opgeworpen, maar die geen verband
houdt met een geschil waarover de Hoge Militieraad uitspraak diende te
doen of gedaan heeft, kan niet aan het
Arbitragehof worden gesteld (2).

(SOLE)

STRAFZAKEN - STUITING - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - OVERSCRRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN EX ART. 6.1. E.V.R.M. SANCTIE.

OVERSCRRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN EX ART.
6.1. E.V.R.M. - GEVOLGEN T.A.V. DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.

1°, 2° en 3° Een naar intern recht tijdig

en regelmatig verrichte daad van onderzoek verliest niet haar stuitende
uitwerking m.b.t. de verjaring van de
strafvordering door de enkele omstandigheid dat zij gesteld werd na het
verstrijken van de redelijke termijn
bepaald bij art. 6.1. E. V.R.M (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN BEROEP TE GENT T. VAN DORPE, MARRANT)
ARREST

(A.R. nr. 3971)
(A.R. nr. M 503 F)

19 maart 1990 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Leclercq, advocaat-generaal.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
6.1., E.V.R.M. - STRAFZAKEN - REDELIJKE
TERMIJN - OVERSCRRIJDING - GEVOLGEN
T.A.V. DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.

Nota's arrest nr. 434 :
(1) en (2) Zie Cass., 5 feb. 1990, A.R. nr.
M 501 F (A.C., 1989-90, nr. 344).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel : luidende als volgt :
Het bestreden arrest van het hof van beroep maakt een foutieve toepassing van
de bepalingen van artikel 6.1 van het
« Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden » van 4 november 1950, en
schendt de bepalingen van artikel 22 van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep het in artikel 6 van het E.V.R.M. gewaarborgd
recht van een ieder op de behandeling
van zijn zaak binnen een redelijke termijn in de plaats en hoven de bij ons intern strafprocesrecht gestelde verjaringstermijn en de voorziene middelen tot
stuiting ervan stelt,
Nota arrest nr. 435 :
(1) Zie Cass., 24 mei 1988, A.R. nr. 1775
(A.C., 1987-88, nr. 586, en de noten).
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terwijl de bepaling van artikel 21 van
het Wetboek van Strafvordering, voorafgaande titel, de verjaringstermijn voor
een wanbedrijf bepaalt op drie jaar, en
de bepaling van artikel 22 van het Wethoek van Strafvordering, voorafgaande
titel, bepaalt dat de strafvordering gestuit wordt door daden van onderzoek ... ;
dat als daad van onderzoek wordt aangezien het nazicht door een bevoegde politiecommissaris van een inlichtingsbulletin in opdracht van het openbaar ministerie. Dienvolgens was de strafvordering
op het ogenblik van de behandeling van
de zaak voor het hof van beroep, noch op
de datum van het gewezen arrest, namelijk op 9 oktober 1989 geenszins vervallen door verjaring, aangezien deze laatste pas op 2 juli 1990 zal intreden :

Overwegende dat de verweerders
vervolgd waren ter zake van, op 8
juli 1984, bij een verkeersongeval
dat aan hun persoonlijk toedoen te
wijten was, onopzettelijk slagen of
verwondingen te hebben toegebracht, heiden aan onder meer
Joanna Verschueren, Anne Marie
Moortgat en Amelie Maes, wanbedrijf waarvan de verjaring van de
strafvordering krachtens artikel 21,
eerste lid, van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering
is bepaald op drie jaar;
Overwegende dat de appelrechters
niet ontkennen dat het aan de verweerders ten laste gelegde feit gepleegd werd op 8 juli 1984, dat de
termijn van verjaring van de strafvordering drie jaar bedraagt en dat
de opdracht van het openbaar ministerie van 17 juni 1987 ten einde nazicht van het inlichtingsblad op
naam van eerste verweerder in de
regel een daad van onderzoek is
waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit;
Dat zij enkel beslissen dat te dezen aan die daad van onderzoek
geen stuitende uitwerking kan worden gehecht omdat die daad - naar
hun oordeel - werd gesteld na het
verstrijken van de redelijke termijn
binnen dewelke de verweerders

Nr. 435

krachtens artikel 6.1 E.V.R.M. het
recht hadden om over de tegen hen
ingestelde strafvordering te horen
beslissen;
Overwegende dat het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden het recht op behandeling van de
zaak binnen een redelijke termijn
waarborgt, maar niettemin het recht
van elke staat om naar intern recht
de verjaring van de strafvordering
te regelen, onverkort laat;
Overwegende dat de appelrechters, op grond van de loutere omstandigheid dat - naar hun oordeel
- de op 17 juni 1987 naar intern
recht tijdig en regelmatig gestelde
daad van onderzoek verricht werd
na het verstrijken van de redelijke
termijn bepaald bij artikel 6.1
E.V.R.M., niet wettig vermochten te
beslissen dat die daad geen stuitende uitwerking had en mitsdien de
strafvordering door verjaring vervallen was;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt de verweerders in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
20 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal.
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vergoeding overeenkomt met het gevorderde bedrag (1).
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(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN T. DESSAUCY E.A.)
ARREST ( vertaJing)

1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VONNIS VAN DE STRAFRECRTER
DAT PROVISIONELE VERGOEDINGEN TOEKENT AAN DE GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL EN AAN RET IN DIENS RECRTEN GESUBROGEERDE ZIEKENFONDS EN DAT EEN
MAATREGEL VAN ONDERZOEK BEVEELT RECRTSMACRT VAN DE STRAFRECRTER
DOOR DIE BESLISSING N!ET VOLLEDIG UITGEOEFEND.

2° INDEPLAATSSTELLING -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECRTSVORDERING VONNIS VAN DE STRAFRECRTER DAT PROVISIONELE VERGOEDINGEN TOEKENT AAN DE
GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL EN AAN
RET IN DIENS RECRTEN GESUBROGEERDE
ZIEKENFONDS EN DAT EEN MAATREGEL VAN
ONDERZOEK BEVEELT- RECRTSMACRT VAN
DE STRAFRECRTER DOOR DIE BESLISSING
NIET VOLLEDIG UITGEOEFEND.

1a en 2° Door het vonnis van de correc-

tionele rechtbank dat, enerzijds, aan
het in de rechten van de getroffene
van een ongeval gesubrogeerde ziekenfonds een provisionele vergoeding van
een frank, verhoogd met de compensatoire en de gerechtelijke interesten
alsook met de kosten toekent en aan
het ziekenfonds akte verleent van het
feit dat zijn schade op een hager bedrag is geraamd onder voorbehoud van
een verhoging of verlaging als deze
« bij de verdere behandeling van de
zaak nodig mocht blijken », en dat, anderzijds, aan de getroffene op een hager geraamd schadebedrag een provisie toekent verhoogd met de compensatoire en de gerechtelijke interesten
alsook met de kosten, en, v66r elke
verdere uitspraak, een geneeskundig
deskundigenonderzoek beveelt, is de
rechtsmacht van de strafrechter niet
volledig uitgeoefend noch ten aanzien
van de burgerlijke rechtsvordering van
het ziekenfonds noch ten aanzien van
die van de getroffene, zelfs als de door
het ziekenfonds verkregen provisionele

(A.R. nr. 7943)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;
Over de drie middelen samen : schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 en 70, § 2, van de wet van 9
augustus 1963, en luidend als volgt :
a) eerste middel: doordat het Hof van
Beroep te Luik in zijn arrest overweegt
dat de Correctionele Rechtbank te Hoei,
nu zij in haar vonnis van 7 januari 1981
de gevorderde frank heeft toegekend,
geen enkel punt heeft aangehouden en
aldus haar rechtsmacht volledig heeft
uitgeoefend (schending van artikel 4 van
de wet van 17 april 1878); dat die verklaring in strijd is met het beschikkende
gedeelte zelf van het door de Correctionele Rechtbank te Hoei op 7 januari
1981 gewezen vonnis; dat bovengenoemd
vonnis, zoals in de uiteenzetting van de
feiten in herinnering is gebracht, de beklaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij hoofdelijk veroordeelt tot
de betaling van een provisionele schadevergoeding : 1. van 10.000 frank aan de
burgerlijke partij Melchert; 2. van een
frank aan de burgerlijke partij Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden; dat het aan de burgerlijke partij
akte verleent van de raming van haar
schade op het bedrag van 1.000.000 frank
... en, alvorens verder uitspraak te doen,
dokter Wanet aanwijst als deskundige;
dat dit vonnis ten aanzien van verzoeker
in cassatie niet als een eindvonnis kan
worden beschouwd, maar een voorbereidende beslissing is, hetgeen zowel ten
(1) Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3862
(A.C., 1984-85, nr. 202), 12 juni 1986, A.R.
nr. 7414 (ibid., 1985-86, nr. 642), 3 en 24 sept.
1986, A.R. nrs. 4908 en 5074 (ibid., 1986-87, nrs.
5 en 44).
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aanzien van Willy Melchert als van de
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden blijkt uit de omstandigheid
dat de rechter zijn uitspraak heeft aangehouden. Dat de aan de Landsbond van
de Neutrale Mutualiteitsverbonden toegekende frank een provisionele vergoeding is in afwachting van een verdere
uitspraak en van het deskundigenverslag
van dokter Wanet.
b) tweede middel : doordat het Hof van
Beroep te Luik overweegt dat de correctionele rechtbank, ten aanzien van verzoeker in cassatie, haar rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, te meer daar de
door hem gevorderde kosten en vergoedingen helemaal niet gebaseerd zijn op
de bevindingen in het deskundigenverslag (verkeerde toepassing en schending
van artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963); dat die verklaring tevens in
strijd is zowel met het beschikkende gedeelte van het door de Correctionele
Rechtbank te Hoei op 7 januari 1981 gewezen vonnis als met de wet. Dat de
rechten van Melchert konden worden bepaald aan de hand van het door dokter
Wanet gevoerde deskundigenonderzoek.
Dat zulks ook het geval was met verzoeker in cassatie. Dat artikel 70, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 4 december
1978 bepaalt binnen welke perken de
<< subrogatoire » vordering van het ziekenfonds kan worden ingesteld. Dat de
ziekenfondsen enkel gesubrogeerd kunnen worden tot beloop van het bedrag
van de uitkeringen, verstrekt voor het totaal van de bedragen, die verschuldigd
zijn krachtens een Belgische wet, een
buitenlandse wet of het gemeen recht,
en dat dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoedt. Dat de aansprakelijke
derde tegen het ziekenfonds aile verweermiddelen kan aanvoeren die hij had
kunnen opwerpen tegen de toekenning
van de uitkeringen van de ziekteverzekering. Dat het ziekenfonds van de aansprakelijke derde slechts de bedragen
kan terugvorderen die· laatstgenoemde
volgens het gemeen recht verschuldigd
was voor dezelfde schade. Dat de indeplaatsstelling ten voordele van een verzekeringsinstelling niet slaat op het bedrag
van de door haar toegekende uitkeringen, doch op het geheel van de rechten
en rechtsvorderingen die het slachtoffer
uit hoofde van de geleden schade, krachtens het gemeen recht of een andere
wetgeving, bezat tegen degene die gehouden is tot schadevergoeding (Cassatie, 3e kamer, 4 maart 1985, - J.T.T., 10

Nr. 436

juni 1985). Dat de door Willy Melchert
ten gevolge van het ongeval opgelopen
verwondingen, alsmede de perioden van
afnemende tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid aan de hand van het deskundigenverslag konden worden vastgesteld; dat aan de hand van het deskundigenverslag ook kon worden bepaald
binnen welke grenzen verzoeker een
« subrogatoire » vordering kon instellen.
c) derde middel : doordat het arrest
van het Hof van Beroep te Luik het op
10 februari 1988 op de burgerlijke belangen gewezen vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Hoei, waarbij verzoeker in
cassatie aangezocht wordt om zich in
cassatie te voorzien als naar recht, vernietigt; dat, hoe Ianger hoe meer vaststaat dat de rechtsvordering van de ziekenfondsen volledig verbonden is met de
rechtsvordering die hun verzekerden instellen tegen de aansprakelijke derden.
Dat, in zoverre de Correctionele Rechtbank te Hoei op 10 februari 1988 uitspraak moest doen over de bevindingen
van het deskundigenverslag van dokter
Wanet, die rechtbank en bijgevolg het
Hof van Beroep te Luik zonder bezwaar
kennis konden nemen van de gehele vordering die verzoeker in cassatie wegens
de uitkeringen die ze had moeten doen
aan zijn aangeslotene, had ingesteld
v66r die beslissing, dit binnen de perken
van de subrogatoire vordering als bedoeld in artikel 70 van de wet van 9 augustus 1963; dat, in zoverre het eerste
vonnis van 7 januari 1981 aan verzoeker
in cassatie akte had verleend van de raming van zijn schade op een bedrag van
1.000.000 frank, terwijl een geneeskundig
deskundigenonderzoek werd bevolen om
de letsels van haar verzekerde te beschrijven, de vordering van verzoeker in
cassatie tot terugbetaling van haar uitkeringen binnen de wettelijke perken ontvankelijk en gegrond kon worden verklaard na de neerlegging van het deskundigenverslag van de door de correctionele rechtbank aangewezen geneesheer, dit nog steeds voor dezelfde strafrechter:

Overwegende dat de correctionele
rechtbank bij vonnis van 7 januari
1981 een provisionele vergoeding
van een frank, verhoogd met de
compensatoire en de gerechtelijke
interest alsook met de kosten, heeft
toegekend aan eiser en hem akte
heeft verleend van de raming van
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zijn schade op het bedrag van
1.000.000 frank onder voorbehoud
van een verhoging of een verlaging,
« in de loop van het geding »; dat de
rechtbank in hetzelfde vonnis aan
Willy Melchert, verzekerde van eiser, op een schadebedrag dat geraamd was op 200.000 frank, een
provisie van 10.000 frank, verhoogd
met de compensatoire en de gerechtelijke interest alsook met de kosten
heeft toegekend en, v66r elke verdere uitspraak, een geneeskundig deskundigenonderzoek heeft bevolen;
dat het vonnis de uitspraak over de
kosten aanhoudt;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding wordt gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
21 maart 1990 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
George, Hoei.

Overwegende dat eiser weliswaar
geen burgerlijke rechtsvordering instelt die onderscheiden is van die
van Willy Melchert, niettemin bij
wege van een afzonderlijke eis de
rechtsvordering zelf instelt van
laatstgenoemde, in wiens rechten zij
met toepassing van artikel 70, § 2, Nr. 437
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een reze KAMER - 21 maart 1990
geling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, van rechtswege is gesubrogeerd, zodat het geschil VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFtussen eiser en Willy Melchert enerZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
zijds en de verweerders anderzijds
- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - BLADZIJDEN DIE EEN SAMENHANonsplitsbaar is;
GEND GEHEEL VORMEN -

WETTIGHEID VAN

Overwegende dat het arrest, nu
HET RELAAS VAN HET GETUIGENVERHOOR.
het beslist dat er geen gronden zijn
om uitspraak te doen over de rechts- Wanneer enerzijds het proces-verbaal
van de terechtzitting, na te hebben
vordering van eiser, behalve dan
vermeld « dat de volgende getuigen
over de kosten die zijn gemaakt om
zijn ondervraagd » en dat « zij verschede zaak in staat van wijzen te brennen en gehoord zijn » na aflegging van
gen, op grond dat « het strafgerecht
de wettelijke eed waarvan de bewoordoor aldus uitspraak te doen zijn
dingen zijn weergegeven, aangeeft:
volledige bevoegdheid heeft uitgeoe« de identiteit en de belangrijkste verklaringen ( ..) zijn : zie bijgevoegde
fend », niet naar recht verantwoord
bladzijden, de enige toegevoegde bladis;
zijden die niet zijn ondertekend door
de voorzitter en de griffier, aan het
Dat de middelen gegrond zijn;
proces-verbaal zijn geniet en van een
Overwegende dat, wegens de onnummering voorzien, onder meer opgave doen van de identiteit van twee
splitsbaarheid waarvan hoven sprapersonen en hun verklaringen, dat proke, de vernietiging van de beslissing
ces-verbaal akte neemt van de verdaop de door eiser ingestelde burgerging van de zaak naar een Jatere telijke rechtsvordering de vernietiging
rechtzitting voor verhoor van een antot gevolg heeft van de beslissing op
der persoon, en wanneer anderzijds
de door Willy Melchert tegen de verhet proces-verbaal van de terechtzitweerders
ingestelde
burgerlijke
ting waarnaar de zaak is gedaagd, de
rechtsvordering;
vermelding bevat « (zie bijgevoegd
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blad) » in de tekst van die getuigenverklaring, en het enige bijgevoegde blad,
dat niet is ondertekend door de voorzitter en de griffie1~ aan het procesverbaal is geniet en het slot van die
getuigenverklaring bevat, moet worden
aangenomen dat, gelet op die materiele bijzonderheden, die processenverbaal van de terechtzitting, ieder
met de bladzijde{n) ·die eraan zijn geniet, een geheel vormen waarvan het
authentieke karakter gewaarborgd
wordt door de handtekeningen van de
voorzitter en de griffier onderaan het
proces-verbaal (1). (Artt. 154, 155 en
211 Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.)
(TIRIFAHY, CORSINI T. OS!)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7991)

Nr. 437

kop reed, gevolgd door Corsini Serafino
en door Chambre Michele als derde; dat
zij in de rue du Bois achter hen reed en
derhalve op het ogenblik van het ongeval
uit die weg kwam gereden; ( ... ) dat de beweringen van Tirifahy Marc en Corsini
Serafino worden tegengesproken zowel
door de verklaringen van twee onpartijdige getuigen als door de op de verongelukte voertuigen vastgestelde schade en
de positie van die voertuigen na de botsing; (... ) dat beiden verklaren een Fiat
(Chambre) op de rue du Cimetiere, richting rue des Noisetiers, te hebben zien
rijden, en dat dit voertuig « volledig links
reed » (verslag van de terechtzitting van
21 april 1986 van de Politierechtbank te
Thuin); (... ) dat het derhalve vaststaat
dat de betrokkenen voor de politierechtbank bewust een onware verklaring hebben afgelegd ten gunste van de beklaagde •,

terwijl noch de verklaring van de heren Marc Tirifahy en Serafino Corsini,
die op die dag als getuigen en nadien als
beklaagden verschenen, noch de verklaring van de verbalisanten, de heren Armand Harpigny en Silvio Marini, zijn opgenomen in het proces-verbaal van de
A. In zoverre de voorzieningen ge- openbare terechtzitting van 17 maart
richt zijn tegen de beslissingen op 1986 van de Politierechtbank te Thuin;
de tegen de eisers ingestelde straf- de verklaring van die personen, meer bepaald die van Tirifahy en Corsini, is opvordering:
getekend op twee losse bladen, aangeOver het middel : schending van de ar- bracht aan de binnenkant van het dubtikelen 154, 155, 211 van het Wetboek bele blad waaruit het proces-verbaal
van Strafvordering en 10 van de wet van gedeeltelijk bestaat; die twee losse bla1 mei 1849 op de politie- en de correctio- den echter niet zijn ondertekend door de
voorzitter en de griffier en evenmin genele rechtbanken,
doordat het arrest, met wijziging van nummerd zijn of enige andere aanwijhet beroepen vonnis, iedere eiser veroor- zing bevatten waaruit zou kunnen wordeelt tot een gevangenisstraf van vier den afgeleid dat zij een geheel vormen
maanden, met uitstel gedurende vijf jaar met het proces-verbaal; hetzelfde kan
wat de tenuitvoerleggingen van de straf worden gezegd van het proces-verbaal
betreft, wegens een voor de politierech- van de openbare terechtzitting van de
ter ten gunste van de beklaagde Michele Politierechtbank te Thuin dat dagtekent
Chambre afgelegde valse getuigenverkla- van 21 april 1985 (van het cijfer 5 is een
ring, op grond << dat Tirifahy Marc en 6 gemaakt); het met de hand geschreven
Corsini Serafino, die als getuigen werden relaas van de verklaring van de getuige
ondervraagd, op de terechtzitting van de Cherdon Didier ten dele voorkomt op
Politierechtbank te Thuin van 17 maart een los blad, dat noch door de voorzitter
1986 verklaarden dat zij beiden, samen noch door de griffier is ondertekend, dat
met Chambre Michele, op bezoek gingen nergens is genummerd en dat geen verbij gemeenschappelijke vrienden die niet wijzing of andere aanwijzing bevat waarver woonden van het kruispunt waar het uit zou kunnen worden opgemaakt dat
ongeval zich voordeed; dat zij verklaar- het met het proces-verbaal een geheel
den dat Tirifahy Marc met zijn wagen op vormt; de hierboven vermelde processenverbaal en de bijlagen, gelet op die mate- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 riele bijzonderheden, geen coherent ge(1) Zie Cass., 2 sept. 1948 (Bull. en Pas., heel vormen waarvan het authentieke
karakter zou gewaarborgd zijn door de
1948, I, 483) en 7 dec. 1988, A.R. nr. 6913 (A.C.,
1988-89, nr. 204).
handtekeningen die de voorzitter en de

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
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griffier hebben aangebracht onderaan de
laatste bladzijde van de processen-verbaal; het relaas van alle getuigenverklaringen, waaronder die van Tirifahy en
Corsini en uiteraard van Didier Cherdon,
derhalve nietig is; de appelrechter, nu hij
aan de verklaring van Tirifahy en Corsini de waarde hecht van een onder eed
afgelegde getuigenverklaring en de verklaring van Didier Cherdon niet uit het
debat weert, doch integendeel zijn overtuiging daarop grondt, inbreuk heeft gemaakt op de regels betreffende de vorm
en de bewijsvoering in strafzaken, meer
bepaald op de regels betreffende de optekening van de getuigenverklaringen door
de griffier, die zulks dient te doen in een
door de voorzitter en de griffier ondertekend proces-verbaal, waarvan het origineel gevoegd wordt bij de aan de appelrechter voorgelegde gedingstukken; het
arrest de schuld van de beklaagden
grondt op tegenstrijdige gegevens, die
zijn opgetekend naar aanleiding van het
verhoor van de betrokken partijen, waarvan het relaas is opgenomen in nietige
processen-verbaal; het aldus de nietigheid van die getuigenverklaring overneemt; de eisers zich tot staving van dat
middel beroepen op het arrest van 7 december 1988, nr. 6913 van het Hof (2e kamer); het middel gegrond moet worden
bevonden:
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Dat het proces-verbaal van die terechtzitting de vermelding << (zie bijgevoegd blad) » bevat, ingevoegd tijdens het afleggen van die getuigenverklaring; dat het enkele, bijgevoegde blad geniet is aan het proces-verbaal en het in het middel
aangegeven gedeelte van dat getuigenis bevat;
Overwegende dat uit die materHHe
bijzonderheden kan worden opgemaakt dat ieder proces-verbaal van
de terechtzitting met het blad of de
bladen die eraan zijn geniet een geheel vormen waarvan het authentieke karakter gewaarborgd wordt
door de onderaan op het proces-verbaal aangebrachte handtekeningen
van de voorzitter en de griffier; dat
geen enkele bepaling op straffe van
nietigheid voorschrijft dat elk aan
een proces-verbaal gehecht blad van
die handtekeningen moet zijn voorzien;
. Overwegende dat het proces-verbaal en de eraan gehechte bladen
een geheel vormen, zodat de in de
aanhef van het proces-verbaal aangebrachte vermelding betreffende de
eedaflegging van de getuigen geldt
Overwegende dat het proces-ver- voor alle getuigen wier verklaringen
baal van de openbare terechtzitting zijn opgenomen op de bijgevoegde
van 17 maart 1986 van de Politie- bladen;
rechtbank te Thuin vermeldt << dat
Overwegende dat de vermeldingen
de volgende getuigen zijn ondervraagd » en dat << zij zijn verschenen op het zittingsblad bewijskracht
en gehoord » na aflegging van de hebben zolang ze niet van valsheid
wettelijke eed waarvan de bewoor- worden beticht; dat het hof van bedingen zijn weergegeven; dat het roep bijgevolg, zonder de regels bevervolgens aangeeft : << de identiteit treffende de vorm en de bewij svoeen de belangrijkste verklaringen (... ) ring in strafzaken te schenden,
zijn : zie bijgevoegde bladen »; dat heeft kunnen beslissen dat de aantede enkele, toegevoegde bladen aan keningen van de griffier op de bijlahet proces-verbaal zijn geniet en gen overeenkwamen met de regelvan een nummering voorzien; dat zij matig en werkelijk afgelegde verklaonder meer opgave doen van de ringen en de beslissing dus naar
identiteit van de eisers en hun in recht verantwoordt;
het middel weergegeven verklarinDat het middel niet kan worden
gen;
aangenomen;
En overwegende dat de substanDat het proces-verbaal akte neemt
van de verdaging van << de zaak W~le of op straffe van nietigheid
naar de openbare terechtzitting van voorgeschreven rechtsvormen in
21 april 1986 voor verhoor van Cher- acht zijn genomen en de beslissing
don Didier »;
overeenkomstig de wet is gewezen;
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B. In zoverre de voorzieningen ge- 1° Het staat aan de rechter, onder eerricht zijn tegen de op de burgerlijke
biediging van het recht van verdediging en zonder het voorwerp of de
rechtsvordering gewezen beslissing;
oorzaak van de vordering te wijzigen,
Overwegende dat de eisers geen
aan de regelmatig aan zijn beoordeling
middel aanvoeren;
onderworpen feiten de juiste omschrijving te geven,· hij is daarbij niet gebonden door de omschrijving die de
partijen eraan hebben gegeven (1).

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere ei- 2° en go Het recht op financiele tegemoetkoming van de Staat, dat art. 5,
ser in de kosten van zijn voorzie§ 1, 1°, en § 2, van de wet van 12 juli
ning.
21 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. P. Therasse, Charleroi.

1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, toekent aan
de eigenaar van het geteisterde goed,
is van persoonlijke aard en is geen
toebehoren van de verkochte zaak in
de zin van art. 1615 B. W.

4° De rechten voortvloeiende uit de wet
van 12 juli 1976 betreffende het herstel
van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen,
kunnen niet rechtsgeldig worden afgestaan, behalve in de bij art. 31 van die
wet uitdrukkelijk en op beperkende
wijze opgesomde gevallen.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. SERVAIS, LAMBERT)
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ARREST ( vertaling)

1•

KAMER -

22 maart 1990

(A.R. nr. 8467)

1° RECHTBANKEN -

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 31 oktober 1986 en
6 februari 1987 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik;

2° NATUURRAMP-

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 31 oktober 1986:

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - RECHTSCOLLEGE - OPDRACHT VAN DE RECHTER - BEPALING VAN DE TOEPASSELIJKE RECHTSREGEL.

ALGEMENE RAMPEIGENAAR VAN HET GETEISTERDE GOED FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE
STAAT- AARD VAN DAT RECHT.

go KOOP -

VERKOOP VAN ONROEREND
GOED- TOEBEHORENVAN DE VERKOCHTE
ZAAK- ALGEMENE RAMP- RECHT VAN DE
EIGENAAR VAN HET GETEISTERDE GOED OP
FINANCIELE TEGEMOETKOMING VAN DE
STAAT- GEEN TOEBEHOREN VAN HET VERKOCHTE GOED.

4° NATUURRAMP-

ALGEMENE RAMPWET 12 JULI 1976 - RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT DEZE WET- AFSTAND- VOORWAARDEN.

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1068, eerste lid, en Ug8, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, van het in
dat artikel Ug8, 2°, neergelegde algemeen rechtsbeginsel van de autonomie
van de procespartijen, krachtens hetwelk
de leiding van het geding uitsluitend bij
de procespartijen berust, en van het al(1} Cass., 27 okt. 1988, A.R. nrs. 7951 en 8059
(A.C., 1988-89, nr. 118}; « Het ambt van de
rechter bij de leiding van het rechtsgeding »,
plechtige openingsrede van proc.-gen. Krings,
voor het Hof, van 1 sept. 1983, nrs. 27 e.v.
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gemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest beslist dat de uit de
wet van 12 juli 1976 voortvloeiende rechten een toebehoren waren van het geteisterd onroerend goed (artikel 1615 van
het Burgerlijk Wetboek) en dus op hetzelfde tijdstip als dat goed op de verweerders waren overgegaan; het arrest
vervolgens de heropening van de debatten beveelt ten einde de partijen te horen over de vraag of artikel 31, 2", van
de wet (van 12 juli 1976) - volgens hetwelk de afstand van de uit deze wet
voortvloeiende rechten geldig is, wanneer de afstand het gevolg is van de lichting van een keuze van aankoop dagtekenend van v66r de teistering - bij
analogie moest worden toegepast op het
geval dat de afstand van het goed het gevolg is van een toewijzing na een v66r
de teistering gehouden veiling,
terwijl de beslissing van de eerste
rechter niet gegrond was op de omstandigheid dat de verweerders overnemers
waren van de uit de wet voortvloeiende
rechten, maar dat ze reeds op het ogenblik van de teistering eigenaars waren
van het goed; eiser tegen die beslissing
aanvoerde dat het goed pas na de teistering werd aangekocht, zodat de verweerders geen aanspraak konden maken op
het recht op schadevergoeding, dat
krachtens artikel 5, § 1, 1", van de wet
enkel toekomt aan de personen die eigenaar zijn op het ogenblik van de teistering; de verweerders daartegen nooit
hebben ingebracht dat hun rechtsvordering gegrond was op hun hoedanigheid
van overnemers van de uit de wet voortvloeiende rechten, of dat hun aankoop
van het geveilde goed moest worden gelijkgesteld met de uitoefening van een
optierecht; het arrest van 31 oktober
1986 bijgevolg, door te beslissen dat de
verweerders de uit de wet voortvloeiende
rechten verkregen hebben op hetzelfde
tijdstip als het onroerend goed, omdat
die rechten een toebehoren van dat goed
waren, en door de partijen te verzoeken
conclusie te nemen over de uitbreiding,
bij analogie, van artikel 31, 2", van de
wet (van 12 juli 1976) tot het geval dat
het goed v66r de teistering toegewezen
wordt bij opbod, de oorzaak van de eis
van de verweerders wijzigt en ambtshalve een geschil opwerpt, waarvan noch in
de dagvaarding noch in de conclusie van
de partijen sprake was en waarvan het
hof bijgevolg geen kennis kon nemen
(schending van artikel 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek en van het in de
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aanhef van het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel van de autonomie
van de procespartijen, alsook van artikel
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende de devolutieve
kracht van het hoger beroep); het tevens,
door ambtshalve te beslissen dat de verweerders de uit de wet voortvloeiende
rechten hebben verkregen bij de aankoop van het onroerend goed, zonder
dienaangaande een heropening van de
debatten te bevelen en zonder bijgevolg
eiser de gelegenheid te geven over dat
punt conclusie te nemen, het recht van
verdediging van eiser miskent (schending van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging) :

Overwegende dat het aan de feitenrechter staat, met inachtneming
van het recht van verdediging, aan
de hem voorgelegde feiten hun juiste rechtskarakter te geven, ongeacht de benaming die de partijen eraan hebben gegeven;
Overwegende dat het arrest van
31 oktober 1986 vaststelt dat de verweerders op 24 november 1983 definitief eigenaar geworden zijn van
het onroerend goed, doordat zij v66r
de gebeurtenis die in de zin van de
wet van 12 juli 1976 als een natuurramp wordt beschouwd, gebruik
hebben gemaakt van het recht van
hoger bod; dat het vervolgens, in
een beslissing alvorens recht. te
doen, de partijen verzoekt conclusie
te nemen in verband met de analogie die mogelijk bestaat tussen de
hierboven beschreven rechtstoestand en die welke zou ontstaan ten
gevolge van de uitoefening van een
optie van aankoop dagtekenend van
v66r de teistering;
Overwegende dat de appelrechter
zodoende zijn beslissing grondt op
feitelijke gegevens die regelmatig
aan hem zijn voorgelegd, zonder het
voorwerp of de oorzaak van de op
grond van artikel 1 van de wet van
12 juli 1976 ingestelde eis tot schadevergoeding te wijzigen;
Overwegende dat het arrest van
31 oktober 1986 bovendien, nu het
de partijen verzoekt opmerkingen te
maken en eventueel conclusie te nemen over de mogelijke weerslag die
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« de redenering bij analogie welke afstand van het goed ten gevolge van de
niet onverenigbaar lijkt met de ratio uitoefening van een optierecht,
legis van de tekst », kon hebben op
en doordat het tweede arrest, dat van
de beslechting van het geschil, het
6 februari 1987, beslist dat het beroep
recht van verdediging waarborgt;

Dat het middel derhalve in dat opzicht niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige
het middel niet aangeeft waarom
het arrest van 31 oktober 1986 artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het in zoverre niet ontvankelijk is;

van eiser gegrond is en de beroepen beslissing, waarbij een recht op schadevergoeding wordt toegekend aan de verweerders, bevestigt op grond « dat artikel 31, 2°, bij analogie moet worden
uitgebreid tot het geval dat het goed
v66r de teistering toegewezen wordt bij
opbod », zodat « overeenkomstig de beginselen betreffende de verkoop, de afstand van rechten die voortvloeien uit de
te dezen toegepaste wet rechtsgeldig is
geschied evenals de afstand van het toebehoren van het onroerend goed (artikel
1615 van het Burgerlijk Wetboek) »,

II. In zoverre de voorziening geterwijl artikel 1615 van het Burgerlijk
richt is tegen het arrest van 31 okto- Wetboek
bepaalt dat « de verplichting
ber 1986 en het arrest van 6 februa- om een zaak te leveren zich uitstrekt tot
ri 1987:
haar toebehoren en tot alles wat voor
A. Over het tweede middel, aangevoerd tegen het arrest van 31 oktober
1986, en over het eerste middel, aangevoerd tegen het arrest van 6 februari
1987 : schending van de artikelen 1615
van het Burgerlijk Wetboek, 1, inzonderheid §§ 1 en 2, 5, inzonderheid § 1, 6 en
31 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen,

doordat het eerste arrest, dat van 31
oktober 1986, vaststelt dat de verweerders van het geteisterde onroerend goed
pas eigenaar geworden waren bij de definitieve toewijzing ervan op 24 november 1983, dus na de teistering van 8 november 1983, terwijl artikel 5, § 1, 1°, van
de wet van 12 juli 1976 het recht op schadevergoeding aileen toekent aan de persoon die eigenaar is van het goed op het
ogenblik van de schade; het vervolgens
beslist « dat (de verweerders) het toebehoren van het goed, waaronder "de (uit
de wet van 12 juli 1976) voortvloeiende
rechten " hebben verkregen op hetzelfde
tijdstip als het onroerend goed (artikel
1615 van het Burgerlijk Wetboek) » en
dat zij dus als overnemers van die rechten aanspraak kunnen maken op het
voordeel van de wet van 12 juli 1976,
meer bepaald van artikel 5, op de enkele
voorwaarde evenwel dat de verkrijging
van het onroerend goed ten gevolge van
een v66r de teistering gedaan bod kan
worden gelijkgesteld met het geval van

haar blijvend gebruik bestemd is »; het
recht op een financii:He tegemoetkoming
van de Staat voor zekere schade ten gevolge van algemene rampen het geteisterde onroerend goed niet volgt en
geenszins een toebehoren ervan is in de
zin van artikel 1615 van het Burgerlijk
Wetboek; het om een politiek recht gaat
dat de wet toekent aan bepaalde personen die voldoen aan de in de wet gestelde voorwaarden (artikel 1, § 1, van die
wet), meer bepaald aan de voorwaarden
betreffende hun rechten op het goed (artikel 5, § 1), hun nationaliteit of hun verblijfplaats (artikel 6); de wet van 12 juli
1976 een uitzonderingswet is zodat de gemeenrechtelijke beginselen niet van toepassing zijn (artikel 1, § 2, van de wet);
die wet op een beperkende wijze moet
worden gei:nterpreteerd, aangezien ze
strekt tot bescherming van de nationale
solidariteit en dus de openbare orde
raakt; artikel 5, § 1, van de wet bepaalt:
<< Het recht op de financiele tegemoetkoming ontstaat, op het ogenblik van de
schade in hoofde van degene die, op dat
ogenblik : 1" eigenaar is van het geteisterde goed, zo het gaat om algemene
rampen; 2° het geteisterde goed uitbaat,
zo het gaat om landbouwrampen ... »; artikel 31 van de wet bepaalt : << Elke afstand of indeplaatsstelling inzake uit deze wet voortvloeiende rechten is nietig
en wordt geacht zich niet voorgedaan te
hebben, uitgezonderd in de gevallen vermeld hierna : (...) 2° als de afstand van
het goed zich voordeed v66r de teistering
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of als hij het gevolg is van de lichting
van een keuze van aankoop dagtekenend
van v66r de teistering ... »; uit die bepalingen duidelijk blijkt dat degene die een
geteisterd goed verkoopt, zijn uit de wet
van 12 juli 1976 voortvloeiende rechten
niet afstaat en ook niet kan afstaan aan
de koper, tenzij aan degene die v66r de
teistering een koopoptie op het gebouw
had gekregen en het optierecht na de
teistering heeft uitgeoefend; de bestreden arresten bijgevolg niet wettig konden beslissen dat de uit de wet (van 12
juli 1976) voortvloeiende rechten een toebehoren van het geteisterde goed zijn en
bijgevolg naar de verweerders zijn overgegaan bij de aankoop van het goed; de
arresten aldus een verkeerde toepassing
maken van artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek (schending van die bepaling) en de bepalingen van de wet van 12
juli 1976 schenden die enkel aan de persoon die eigenaar was van het geteisterde goed op het ogenblik van de schade
recht geven op de financii:He tegemoetkoming van de wet en hem verbieden zijn
rechten af te staan aan een derde
(schending van de artikelen 1, inzonderheid §§ 1 en 2, 5, inzonderheid § 1, 6 en
31, inzonderheid eerste lid, 2°, van de
wet van 12 juli 1976) :

B. Over het tweede middel tegen het
arrest van 6 februari 1987 : schending
van de artikelen 1, § 1, en 31 van de wet
van 12 juli 1976 betreffende het herstel
van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen,
doordat het arrest van 6 februari 1987,
nadat het arrest alvorens recht te doen
en het door het middel bekritiseerde arrest van 6 februari 1987 hebben vastgesteld dat de afstand van de uit de wet
van 12 juli 1976 voortvloeiende rechten,
en de afstand van het toebehoren van
het geteisterde goed rechtsgeldig waren
geschied, het beroep van eiser tegen het
besluit van de provinciegouverneur van
Luik van 5 maart 1986 niet gegrond verklaart en dat besluit bevestigt op grond
dat artikel 31, 2°, bij analogie moet worden toegepast op het geval van een v66r
de teistering gedane toewijzing bij opbod,
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aanneemt, meer bepaald, sub 2°, het geval dat de afstand van het goed zich
voordoet v66r de teistering of het gevolg
is van de lichting van een keuze van
aankoop dagtekenend van v66r de teistering; de wet van 12 juli 1976 een uitzonderingswet is die aan sommige personen
voor zekere schade, onder de bij de wet
bepaalde voorwaarden een politiek recht
op financiele tegemoetkoming van de
Staat verleent (artikel 1, § 1, van de wet);
die wet strekt tot vrijwaring van de nationale samenhorigheid en de openbare
orde raakt; zij dus op een beperkende
wijze moet worden uitgelegd en de uitzonderingen op de regel van artikel 31
beperkend zijn opgesomd; de rechter
niet op grand van een enkele verwijzing
naar de opzet van de wet in het bestreden arrest de bij artikel 31, 2°, bepaalde
uitzondering mocht uitbreiden tot een
geval waarin die bepaling niet voorziet;
het bestreden arrest bijgevolg, nu het de
toewijzing van het goed ten gevolge van
een v66r de teistering gedaan bod gelijkstelt met de afstand van het goed ten
gevolge van de lichting van een keuze
van aankoop, dagtekenend van v66r de
teistering, artikel 31, 2°, van de wet van
12 juli 1976 toepast op een geval waarin
die bepaling niet voorziet en dus, op de
hierboven uiteengezette gronden, die bepaling schendt alsook artikel 1, § 1, van
de wet waaruit blijkt dat de toegekende
rechten een uitzonderlijk karakter hebben;

Overwegende dat artikel 5, § l, 1°,
en § 2, van de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen een recht
op financii:He tegemoetkoming van
de Staat voor de vergoeding van zekere schade doet ontstaan voor degene die op het ogenblik van de
schade eigenaar is of als eigenaar
beschouwd wordt van het geteisterde goed; dat dit recht van persoonlijke aard is en geen toebehoren van
de verkochte zaak is in de zin van
artikel 1615 van het Burgerlijk Wethoek;

terwijl artikel 31 van de wet bepaalt
Overwegende dat, krachtens artidat « elke afstand van uit deze wet voortvloeiende rechten nietig is en geacht kel 31, de uit die wet voortvloeiende
wordt zich niet voorgedaan te hebben »; rechten niet rechtsgeldig kunnen
het op die regel bepaalde uitzonderingen worden afgestaan behalve in de al-
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daar uitdrukkelijk en op beperkende
wijze opgesomde gevallen; dat zulks,
blijkens het 2° van dat artikel, het
geval is als de afstand van het goed
zich voordoet v66r de teistering of
als hij het gevolg is van de uitoefening van een koopoptierecht dagtekenend van v66r de teistering;
Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van
12 juli 1976, meer bepaald uit de toelichting, blijkt dat de in artikel 31
opgesomde uitzonderingen op een
beperkende wijze moeten worden
uitgelegd, zodat er geen ruimte is
voor toepassing bij analogie op gevallen die in dat artikel niet vermeld zijn;
Dat het hof van beroep, nu het beslist, enerzijds, dat de verweerders
het onroerend goed en het toebehoren, waaronder de uit de wet van 12
juli 1976 voortvloeiende rechten op
hetzelfde tijdstip hebben verkregen,
anderzijds, dat artikel 31, 2°, bij analogie moet worden toegepast op de
rechtstoestand van de verweerders
die, ondanks het hoger bod dat zij
bij de eerste toewijzing hadden gedaan onder voorwaarden die elke
mogelijkheid van onwettige speculatie uitsloten, slechts eigenaars van
het goed geworden zijn op het ogenblik van de definitieve toewijzing na
de teistering, de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat de middelen gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde arresten; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
22 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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22 maart 1990

1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - TUCHTSANCTIE - SCHORSING RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN ONAFHANKELIJKE
RECHTERLIJKE
INSTANTIE
DRAAGWIJDTE.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - SCHENDING - BEGRIP.

1o Wanneer een beslissing van de pro-

vinciale raad van de Orde van Geneesheren als tuchtsanctie een schorsing in
het recht de geneeskunde uit de oefenen heeft opgelegd, is het voor de naleving van de regel van art. 6.1
E. V.R.M, volgens welke de zaak door
een onpartijdige rechterlijke instantie
moet worden behandeld, voldoende dat
die regel in acht wordt genomen door
de raad van beroep, die immers een
jurisdictioneel Jichaam met valle
rechtsmacht is en bevoegd om de beslissingen van de provinciale raad in
Ieite en in rechte te toetsen (1).
2° Het feit dat de plaatsvervangend magistraat-bijzitter in de provinciale raad
van de Orde van Geneesheren aanwezig is geweest toen de geneesheer door
l1et bureau van de raad is gehoord, zitting heeft gehad in de onderzoekscommissie die de geneesheer opnieuw
heeft gehoord en aanwezig is geweest
zowel op de terechtzitting van de provinciale raad waarop de zaak is behandeld, als bij de beraadslaging zonder
aan de stemming deel te nemen, ]evert
voor de tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer geen wettige reden op om
hem eraan te doen twijfelen dat de ]eden van de provinciale raad, die hebben deelgenomen aan de beslissing
waarbij hem een tuchtsanctie werd opgelegd, over zijn zaak op onpartijdige
wijze uitspraak kunnen doen (2).

(1) Cass., 1 dec. 1988, A.R. nr. 5742 (A.C.,
1988-89, nr. 191).
(2) Zie Cass., 23 mei 1985, A.R. nr. 7143
(A.C., 1984-85, nr. 575); 16 okt. 1986, A.R.
nr. 7609 (ibid., 1986-87, nr. 96).
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(C ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8484)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 juni 1988 gewezen
door de raad van beroep met het
Frans als voertaal van de Orde van
Geneesheren;
Over het middel: miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel inzake de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van
de rechter en schending van artikel 6, lid
1, van het Verdrag tot Bescherming vim
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat eiser op 29 november
1984 door het bureau van de provinciale
raad van Brabant, waarin mevrouw
Beaupain als plaatsvervangend magistraat-bijzitter zitting had, en op 15 mei
1987 door een onderzoekscommissie bestaande uit dokter Corbeel en dezelfde
plaatsvervangende
magistraat-bij zitter
over de hem ten laste gelegde feiten is
ondervraagd, en doordat uit de beroepen
beslissing, die wat betreft de tuchtsanctie door de bestreden beslissing is
bevestigd, blijkt dat de provinciale raad
van Brabant heeft beraadslaagd « in aanwezigheid van de plaatsvervangende magistraat-bijzitter, mevrouw Beaupain, die
niet heeft deelgenomen aan de stemming»,
terwijl de enkele aanwezigheid bij de
beraadslaging van de provinciale raad,
zelfs zonder stemgerechtigd te zijn, van
de magistraat-bijzitter die door zijn opmerkingen en vragen eisers verhoor
door het bureau en de onderzoekscommissie heeft bijgewoond en eraan heeft
deelgenomen, wegens het persoonlijk
aandeel van die magistraat in die ondervraging, bij eiser een gewettigde twijfel
nopens de onpartijdigheid van de provinciale raad kon doen OID.tstaan in de zin
van artikel 6, lid 1, van het in het middel
aangewezen verdrag; daaruit volgt dat de
beroepen beslissing van 15 december
1987 nietig is omdat zij is gewezen door
een tuchtrechtscollege dat, wegens zijn
samenstelling, niet voldeed aan het .vereiste van het algemeen rechtsbeginsel inzake de onafhankelijkheid en de onpar-
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tijdigheid van de rechter, en de bestreden beslissing, nu zij die beslissing niet
vernietigt, eveneens aan nietigheid lijdt :

Voor zover het middel is afgeleid
uit de schending van artikel 6, lid 1,
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden:
Overwegende dat artikel 6, lid 1,
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden niet vereist dat het rechtscollege, te dezen
de provinciale raad, dat aan het toezicht van hogere rechtscolleges onderworpen is, zelf aan het vereiste
van dat artikel voldoet;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Wat het middel voor het overige
betreft:
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat mevrouw Beaupain in haar hoedanigheid van plaatsvervangend magistraat-bijzitter op 29 november 1984
aan eisers verhoor door het bureau
van de provinciale raad van de Orde
van Geneesheren heeft deelgenomen, dat zij op 15 mei 1987 in dezelfde hoedanigheid met dokter Corheel zitting had in een onderzoekscommissie die eiser opnieuw verhoorde, en dat zij op 25 oktober 1987
aanwezig was op de zitting van de
provinciale raad die de zaak onderzocht en in beraad hield;
Dat de beroepen beslissing op 15
december 1987 door de genoemde
raad is gewezen; dat die beslissing
vermeldt dat mevrouw Beaupain zitting heeft gehad maar niet aan de
stemming heeft deelgenomen;
Overwegende dat die omstandigheden bij .eiser geen gewettigde
twijfel kortden doen ontstaan nopens de geschiktheid van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren om over zijn zaak een onpartijdig oordeel te vellen;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en De Bruyn.
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trokken vennootschappen in werkelijkheid willen (1).
(AU VIEUX SAINT-MARTIN N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 997 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1987
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
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1° INKOMSTENBELASTINGEN GEMENE BEGRIPPEN GRIP.

SIMULATIE -

ALBE-

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

VENNOOTSCHAPSBELASTING - BEDRIJFSVERLIEZEN - OVERNAME (" OPSLORPING ») - SIMULATIE - BEGRIP.

1o en 2° Van verboden simulatie voor de
fiscus en dus evenmin van belastingfraude is geen sprake, als de partijen
om de meest voordelige belastingregeling te genieten, gebruik makend van
de vrijheid van overeenkomst, zonder
evenwel enige wettelijke verplichting
te schenden, handelingen verrichten
waarvan zij aile gevolgen aanvaarden,
ook al worden die handelingen enkel
en aileen verricht om de belastingen te
verminderen. Niet naar recht verantwoord is de beslissing van een arrest,
dat de handelingen waardoor een
bloeiende vennootschap door een vennootschap in moeilijkheden is overgenomen, simulatie opleveren, als daarin
niet wordt gezegd dat die handelingen
niet de uitdrukking zijn van wat de be-

Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1165,
1321 van het Burgerlijk Wetboek, 94, 114
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 2, 70, 135, 136, 139, 140 van titel
IX van boek I van het Wetboek van
Koophandel, voor zoveel nodig van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
overeenkomsten en rechtshandelingen
aan derden kunnen worden tegengeworpen en derden zich erop kunnen beroepen, en, gesteld dat een algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk de
inkomstenbelastingen op de werkelijkheid steunen, verkeerde toepassing van
dat algemeen rechtsbeginsel,
doordat het arrest eerst vaststelt : a)
dat de Belgische Staat in 1971 op de
Emile Jacqmainlaan gedeeltelijk ter
hoogte van het door de P.V.B.A. HotelRestaurant Canterbury geexploiteerde
hotel-restaurant een metalen viaduct liet
bouwen; dat de bouw van dat viaduct en
het bestaan ervan na 1971 voor die
P.V.B.A. grote verliezen meebracht en de
verdere exploitatie van het hotel-restaurant onmogelijk maakte; dat die
P.V.B.A., waarvan de gebouwen werden
(1) Cass., 6 juni 1961 (Bull. en Pas., 1961, I,
1082) en 19 okt. 1965 (ibid., 1966, I, 231);
raadpl. Cass., 7 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr.
230); 27 feb. 1987, A.R. nr. F 1257 F (ibid.,
1986-87, nr. 387); 29 jan. 1988, A.R.
nr. F 1393 N (ibid., 1987-88, nr. 329) met cone!.
proc.-gen. Krings.
J. KIRKPATRICK, << Examen de jurisprudence,
Impots sur les revenus et les societes "•
R.C.J.B., 1984, blz. 700 e.v. en 1987, blz. 325, nr.
125; P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de jurisprudence, Les obligations ''• R.C.J.B., 1986,
blz. 129 e.v.; COPPENS en BAILEUX, Droit fiscal,
Les imp6ts sur les revenus, blz. 573 e.v.;
TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal, 1989, blz.
370 e.v.; TOURNICOURT, « Developpements recents du droit en matiere de simulation », Rev
gen. de fiscalite, 1988, blz. 157 e .v
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verkocht, op 1 juni 1973 haar bedrijfszetel sloot; dat die P.V.B.A. op 14 december
1973 de P.V.B.A. Au Vieux Saint-Martin,
die goede zaken deed, overnam; dat de
P.V.B.A. Hotel-Restaurant onmiddellijk
nadien in een naamloze vennootschap is
omgezet met de naam van de vennootschap die ze had opgenomen («Au Vieux
Saint-Martin »); c) dat het aan het hof
(van beroep) voorgelegde geschil betreffende de aanslag van eiseres in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar
1974 « beperkt is tot de toepassing van
artikel 114 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen », volgens hetwelk
« een vennootschap van haar belastbare
winst de tijdens de vijf vorige belastbare
tijdperken geleden bedrijfsverliezen mag
aftrekken; dat de beroepen beslissing de
aftrekking heeft geweigerd van die verliezen welke voortvloeien uit de exploitatie en de vereffening van de P.V.B.A. Hotel-Restaurant Canterbury, die de N.V.
Au Vieux Saint-Martin is geworden; dat
de gewestelijke directeur (...) oordeelt
dat de fusie- en overnameverrichtingen
tussen de twee besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid niet
oprecht waren ... ; dat (eiseres) doet gelden dat de fusie of de overname van een
winstgevende vennootschap met winst
door een vennootschap met verlies evenzeer wettig is als de fusie of de overname door een vennootschap met winst, nu
artikel 114 van het wetboek geen onderscheid maakt naar gelang van de wijze
waarop tot de overname wordt besloten
of ze tot stand komt »; het arrest vervolgens het beroep van eiseres afwijst en
haar het recht ontzegt om van haar winsten, die zij na de overname maakte,
haar vorige verliezen af te trekken, op
grond: (1) << dat de P.V.B.A. Hotel-Restaurant Canterbury de exploitatie van
haar hotel-restaurant heeft moeten stopzetten, omdat zij door de bouw van het
Jacqmain-viaduct grote verliezen had geleden; (...) dat (die P.V.B.A.) reeds vanaf
1 juni 1973, zelfs al kon zij zich tegen de
Belgische Staat keren wegens de schade
die zij ten gevolge van de viaductbouw
had geleden, elke handelsbedrijvigheid
had stopgezet; dat zulks inzonderheid
bleek uit de verkoop van de gebouwen in
1973; (...) dat uit het enkele feit dat een
eventuele schuldvordering tegen de Belgische Staat aangevoerd wordt op grond
van fouten die in 1971 en later zouden
zijn begaan, niet valt af te leiden dat de
P.V.B.A. haar hotel-restaurantbedrijf verder exploiteerde ... »; (2) • dat de zaken
van de P.V.B.A. Au Vieux Saint-Martin
bloeiend waren »; (3) « dat de aandeel-
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houders van de P.V.B.A. Hotel-Restaurant Canterbury geen belang hadden bij
de overname van de P.V.B.A. Au Vieux
Saint-Martin, nu de twee vennootschappen aan dezelfde personen toebehoorden;
dat zij door die verrichtingen integendeel noodzakelijk benadeeld werden,
aangezien hun aandelen in de overgenomen vennootschap, die bloeiend was (de
P.V.B.A. Au Vieux Saint-Martin), vervangen werden door nieuwe aandelen
die minder waard waren ten gevolge van
de verliezen van de overnemende vennootschap »; (4) « dat het doel van de
rechtshandelingen tussen de twee vennootschappen op het fiscaal vlak erin bestand de verliezen van een vennootschap
die, voordat de P.V.B.A. Au Vieux SaintMartin werd overgenomen, over geen
geld meer beschikte (de P.V.B.A. HotelRestaurant Canterbury) door een gezonde vennootschap (de N.V. Au Vieux
Saint-Martin) te doen dragen; (...) dat de
handelingen, namelijk de fusie en de
overname van de twee vennootschappen,
niet verricht zijn om economische of
handelsredenen, maar aileen om de verliezen van de overnemende vennootschap in moeilijkheden te doen dragen
door de overgenomen vennootschap die
bloeiend was; dat de enige bedoeling was
dat aldus de verliezen van de P.V.B.A.
Hotel-Restaurant Canterbury gerecupereerd konden worden op het actief (sic)
van de P.V.B.A. Au Vieux Saint-Martin;
dat zulk een fusie neerkomt op simulatie »; (5) « dat de belastingplichtige zeker
het recht heeft om de manier te kiezen
waarop hij het minst in de belasting
wordt aangeslagen, met name door
rechtshandelingen die voor hem het
voordeligst zijn; dat de handelingen echter oprecht moeten zijn, in die zin dat zij
de economische werkelijkheid moeten
weerspiegelen en integendeel niet dienen
om ze te verbergen; dat het fiscaal recht
in wezen op die werkelijkheid steunt
••• »,

terwijl, eerste onderdeel, zowel in het
fiscaal recht als in het privaatrecht, simulatie onderstelt dat de partijen in een
overeenkomst of een beslissing van een
algemene vergadering een schijnhandeling verrichten waarvan zij de gevolgen
willen wijzigen of tenietdoen door een
andere overeenkomst of beslissing die
geheim moet blijven; er derhalve van ten
aanzien van de fiscus verboden simulatie
geen sprake is als de partijen, om een
voordeliger belastingregeling te genieten,
handelingen verrichten waarvan zij aile
gevolgen aanvaarden, ook al is de vorm
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die zij eraan geven niet de meest normale; de partijen derwijze enkel gebruik
maken van de vrijheid van overeenkomst en geen wettelijke verplichting
schenden; te dezen, uit geen van voormelde redenen van het arrest blijkt dat
de fusie tussen de eisende vennootschap,
toen Hotel-Restaurant Canterbury genaamd, en de P.V.B.A. Au Vieux SaintMartin, bij wege van overname van deze
vennootschap, « op simulatie neerkomt »,
in die zin dat de vennoten van de twee
vennootschappen of die vennootschappen
zelf niet aile gevolgen van de overname
zouden hebben aanvaard, zoals daartoe
is besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 1983
(stuk 17 van het belastingdossier) en
door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van eiseres van dezelfde datum (stuk 18 van het belastingdossier); de aldus omschreven simulatie
niet valt af te leiden uit het feit dat de
overnemende vennootschap zes maanden
v66r de overname elke handelsbedrijvig~
heid had stopgezet, grote verliezen had
geleden en over geen geld meer beschikte (supra, 1), noch uit het feit dat de
overgenomen vennootschap bloeiend
was, (supra, 2), noch uit het feit waarop
het arrest ook wijst, dat de overnemende
vennootschap dadelijk na de overname
de naam van de overgenomen vennootschap heeft aangenomen, noch uit het
feit dat de vennoten van de twee vennootschappen dezelfde waren en dat zij
door de overname benadeeld zouden zijn
omdat de aandelen die zij in de overnemende vennootschap ten gevolge van de
overname verkregen, minder waarde
hadden dan hun vroegere aandelen in de
overgenomen vennootschap (supra, 3),
noch uit het feit dat de overname niet is
geschied om economische of handelsredenen, maar aileen opdat de overnemende vennootschap haar vroegere verliezen
zou kunnen aftrekken van de winst die
zij door de overname heeft gemaakt (supra, 4); daaruit volgt: (1) dat het arrest
niet naar recht verantwoordt zijn beslissing dat de fusie van 14 december 1973
« op simulatie neerkomt », en het arrest
het wettelijk begrip << simulatie » miskent (schending van artikel 1321 van het
Burgerlijk Wetboek), alsmede het beginsel van de verbindende kracht van de
overeenkomsten (artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek) en van het regelmatig door de algemene vergaderingen van
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelljkheid
genomen
besluit
(schending van de artikelen 70, 135 en
136 van titel IX van hoek I van het Wet-
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hoek van Koophandel) en het beginsel
volgens hetwelk overeenkomsten en
rechtshandelingen tegen derden kunnen
worden aangevoerd (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek en,
voor zoveel nodig, van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk het bestaan van overeenkomsten en rechtshandelingen aan derden kan worden tegengeworpen en derden zich erop kunnen
beroepen), en (2) dat het arrest dientengevolge zijn beslissing dat eiseres haar
vroegere verliezen niet mag aftrekken
van de winst die zij na de overname
heeft gemaakt, niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 114 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);

tweede onderdeel, de administratie of
de rechter, wanneer zij beslissen dat een
handeling van de belastingschuldige niet
aileen fictief, maar ook gesimuleerd is,
moeten aanwijzen welke rechtshandeling
zij in werkelijkheid in de plaats wiilen
steilen van de schijnhandeling, en aantonen dat de elementen van die rechtshandeling aanwezig zijn; te dezen, het arrest
beslist dat de fusie << op simulatie neerkomt », zonder te zeggen of het oordeelt
dat die fusie fictief is ,..- dat wil zeggen
niet bestaat - of dat zij een andere
rechtshandeling verbergt en zo ja, welke;
daaruit volgt dat de redenen van het arrest niet naar recht zijn beslissing verantwoorden dat de fusie van 14 december 1973 « op simulatie neerkomt », en
het arrest het wettelijk begrip << simulatie » miskent (schending van artikel 1321
van het Burgerlijk Wetboek), alsmede
het beginsel van de verbindende kracht
van de overeenkomsten (artikel1134 van
het Burgerlijk Wetboek) en van de regelmatig door de algemene vergadering van
de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid genomen besluiten (schending van de artikelen 70,
135 en 136 van titel IX van boek I van
het Wetboek van Koophandel) en het beginsel volgens hetwelk het bestaan van
contracten en rechtshandelingen aan
derden kan worden tegengeworpen
(schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig,
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk het bestaan van overeenkomsten en rechtshandelingen aan derden
kan worden tegengeworpen en derden
zich erop kunnen beroepen); de redenen
van het arrest bovendien het Hof niet
toestaat de wettigheid van de beslissing
te toetsen, zodat deze niet regelmatig
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met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

derde onderdeel, als de belastingplichtigen maar handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden en die
derhalve oprecht en niet gesimuleerd
zijn, die handelingen de partijen tot wet
strekken en aan de fiscus kunnen worden tegengeworpen; deze, hoewel hij een
derde is, de gevolgen moet ondergaan
welke die handelingen hebben op het
vermogen van de partijen (de externe gevolgen); te dezen, het arrest, voor zijn
weigering rekening te houden met de
handelingen van overname, niet hierop
steunt dat de vennoten van de twee vennootschappen of die vennootschappen
zelf niet alle gevolgen ervan zouden hebben aanvaard, maar aanvoert dat die
handelingen, om aan de fiscus te kunnen
worden tegengeworpen, « de economische werkelijkheid moeten weerspiegelen » en << dat het fiscaal recht in wezen
op die werkelijkheid steunt »; het arrest
aldus impliciet oordeelt dat het niet voldoende is dat de belastingplichtigen alle
gevolgen van die handelingen aanvaarden opdat deze aan de fiscus kunnen
worden tegengeworpen, maar dat het
ook noodzakelijk is dat die handelingen
« de economische werkelijkheid weerspiegelen », en inzonderheid, inzake handelingen betreffende een fusie, dat deze
« om economische en handelsredenen
zijn verricht » en niet alleen opdat de
overnemende vennootschap haar vroegere verliezen zou kunnen aftrekken van
haar winst die zij na de overname heeft
gemaakt; in strijd met wat het arrest onderstelt, namelijk dat, ook al gaat men
ervan uit dat belastingen steunen op de
werkelijkheid, zulks niet belet dat de fiscus rekening moet houden met niet gesimuleerde handelingen waarvan de partijen alle gevolgen hebben aanvaard; daaruit volgt dat het arrest het beginsel van
de verbindende kracht van de overeenkomsten miskent (artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek) en van de regelmatig door de algemene vergaderingen van
de vennoten van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid genomen besluiten (artikel 70, 135
en 136 van titel IX van boek I van het
Burgerlijk Wetboek), alsmede het beginsel volgens hetwelk het bestaan van contracten en re'chtshandelingen aan derden
kan worden tegengeworpen (schending
van artikel 1165 van het Burgerlijk Wethoek en, voor zoveel nodig, van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het
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bestaan van overeenkomsten en rechtshandelingen aan derden kan worden tegenworpen); bovendien, gesteld dat een
algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens
hetwelk de belasting op de werkelijkheid
steunt, het arrest een verkeerde toepassing van dat algemeen rechtsbeginsel
maakt;

vierde onderdeel, in de veronderstelling - quod non - dat het hof van beroep, wanneer het beslist dat eiseres grote verliezen heeft geleden en haar handelsbedrijvigheid v66r de overname had
stopgezet, en haar benaming onmiddellijk daarna heeft gewijzigd, heeft willen
zeggen dat uit die feiten blijkt dat, te dezen, de belastingschuldige die na de
overname winst heeft gemaakt, niet
meer dezelfde was als degene die vroeger verliezen had geleden, het arrest dan
zou ontkennen, enerzijds, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waaraan de wet een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van die van
haar vennoten toekent (Vennootschappenwet, art. 2), niet ontbonden is en, a
fortiori, haar rechtspersoonlijkheid niet
verliest door het enkele feit dat zij alle
bedrijvigheid heeft stopgezet of dat haar
boekhoudkundige verliezen even groot
zijn als, of zelfs groter dan, haar kapitaal, en evenmin door het feit dat zij
haar statuten wijzigt om van naam te
veranderen, en anderzijds, dat de vennootschappen die krachtens artikel 114
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de tijdens de vijf vorige belastbare tijdperken geleden bedrijfsverliezen
mogen aftrekken, vennootschappen zijn
die krachtens artikel 94 van dat wetboek
« aan de vennootschapsbelasting onderworpen » vennootschappen zijn, dat wil
zeggen « de vennootschappen ... met
rechtspersoonlijkheid »; artikel 114 van
het wetboek derhalve toepasselijk is op
voorwaarde alleen dat de rechtspersoon
die winst maakt, dezelfde is als degene
die de vroegere verliezen heeft geleden
waarvan aftrekking wordt gevraagd;
daaruit volgt dat het arrest, volgens die
interpretatie, enerzijds de artikelen 2, 70,
136, 139 en 140 van titel IX van boek I
van het Wetboek van Koophandel, en anderzijds de artikelen 94 en 114 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
schendt;
vijfde onderdeel, indien, zoals het arrest in het supra, 3, vermelde motief beslist, de aandelen van de beide vennootschappen aan dezelfde personen toebe-
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hoorden, dezen door de overname van de
ene door de andere geenszins, anders
dan het arrest zegt, benadeeld konden
zijn; de overname weliswaar tot gevolg
had, zoals het arrest vaststelt, dat hun
aandelen in de overgenomen vennootschap zijn vervangen door aandelen in
de overnemende vennootschap met een
mindere waarde ten gevolge van de verliezen van de overnemende vennootschap; uit die vaststelling van het arrest
evenwel blijkt dat door de overname de
waarde van de aandelen van dezelfde
personen in de overnemende vennootschap meteen was vermeerderd; daaruit
volgt dat het arrest, doordat het zijn beslissing hierop grondt dat de vennoten
door de overname « noodzakelijk benadeeld werden •, terwijl uit de vaststellingen zelf van het arrest blijkt dat er van
nadeel geen sprake is, tegenstrijdig is of
althans, op onverstaanbare gronden is
gebaseerd en dus niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

Wat de eerste drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat er geen sprake
is van ten aanzien van de fiscus verboden simulatie en dus evenmin van
belastingfraude, als de partijen om
de voordeligste belastingregeling te
genieten, gebruik makend van de
vrijheid van overeenkomst, zonder
evenwel enige wettelijke verplichting te schenden, handelingen verrichten waarvan zij aile gevolgen
aanvaarden, ook al worden die handelingen enkel en aileen verricht om
de belastingdruk te verminderen;
Overwegende dat het arrest, bij
het onderzoek van de litigieuze
rechtshandelingen, bestaande in de
overname van een bloeiende vennootschap door een vennootschap
die fiscaal aftrekbare verliezen heeft
geleden en « die v66r de overname
(... ) over geen geld meer beschikte »,
oordeelt dat die handelingen, om in
aanmerking te kunnen komen, << oprecht moeten zijn, in die zin dat zij
de economische werkelijkheid moeten weerspiegelen »;
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Overwegende dat volgens het arrest de overnemende vennootschap
ten tijde van de overname alle handelsbedrijvigheid had stopgezet,
<< dat zij zelfs over geen enkel gebouw meer beschikte », << dat de
aandeelhouders van (die vennootschap) geen belang hadden bij de
overname van (de andere vennootschap), nude twee vennootschappen
aan dezelfde personen toebehoorden
(en) zij door die verrichtingen integendeel noodzakelijk benadeeld werden, aangezien hun aandelen in de
overgenomen vennootschap,
die
bloeiend was (... ), vervangen door
nieuwe aandelen, die minder waard
waren ten gevolge van de verliezen
van de overnemende vennootschap »; dat het arrest eruit afleidt
dat de overnamehandelingen << niet
verricht zijn om economische of
handelsredenen, maar aileen om de
verliezen van de overnemende vennootschap in moeilijkheden te doen
dragen door de overgenomen vennootschap die bloeiend was »;
Dat met die overwegingen en
vaststellingen, het arrest, dat niet
zegt dat die verrichtingen niet de
uitdrukking zijn van de werkelijke
wil van de betrokken vennootschappen, zijn beslissing dat die handelingen op simulatie neerkomen, niet
naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen, in zoverre, gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
22 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclu-
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sie (2) van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en De Bruyn.
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6° INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - BEW!JSVOERING - TEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID - BEWIJSMIDDEL VAN HET BESTUUR.

7° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOER!NG - TEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID - TEGENBEWIJS.

1o De in de artt. 212, eerste lid, en 245,
Nr. 441

1•

KAMER -

22 maart 1990

1° INKOMSTENBELASTINGEN SLAGPROCEDURE BEWIJSKRACHT.

AANBELASTINGAANGIFTE -

eerste lid, W.LB. bedoelde aangifte van
de belastingplichtige is niet een dusdanig ondeelbaar geheel dat wanneer het
bestuur oordeelt dat sommige van de
bestanddelen ervan moeten worden gewijzigd, de andere aile wettelijke bewijswaarde verliezen.
2°, 3° en 4° Hoewel de rechter de feiten,

die hij als feitelijke vermoedens beschouwt, op onaantastbare wijze vaststelt en de gevolgtrekkingen daaruit,
nl. dat zij gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens
zijn, aan zijn oordeel en beleid zijn
overgelaten, gaat het Hof evenwel na
of de rechter het rechtsbegrip « feiteJijke vermoedens » niet heeft miskend
of gedenatureerd en a.m. of hij uit de
gedane vaststellingen geen gevolg
heeft getrokken dat daarmee geen verband houdt of dat op grand daarvan
onmogelijk kan worden verantwoord

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

BELASTINGAANGIFTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - WIJZIGING DOOR HET BESTUUR OP
GROND VAN FEITELIJKE VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - TOETSING DOOR
HET HOF.

3° CASSATIE -

BEVOEGDHEID - DIRECTE
BELASTINGEN - BELASTINGAANGIFTE VAN
DE BELASTINGPLICHTIGE - WIJZIGING DOOR
HET BESTUUR OP GROND VAN FEITELIJKE
VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS TOETSING DOOR HET HOF.

(1).

so De in de artt. 212, eerste lid, en 245,
eerste lid, W.LB. bedoelde aangifte van
de belastingplichtige kan geen samengestelde bekentenis worden genoemd,
waarop de regel van de onsplitsbaarheid van art. 1356; derde lid, B. W. toepasselijk is.

4° BEWIJS -

DIRECTE BELASTINGEN - FEITELIJKE VERMOEDENS - TOETSING DOOR
HET HOF.

S0 INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - BELASTINGAANGIFTE BEWIJSKRACHT - BEKENTENIS - ONSPLITSBAARHEID.

Nota arrest nr. 440 :
(2) Het O.M. was van oordeel dat uit het bestreden arrest bleek dat, naar het oordeel van
het hof van beroep, de handelingen van fusie
en overname, in een zekere zin, een volkomen
kunstmatige rechtsconstructie waren, los van
aile werkelijkheid, die niet de weergave waren
van de werkelijke wil van de betrokken vennootschappen. Volgens het O.M. kon derhalve
worden aangenomen dat de beslissing naar
recht is verantwoord.

6°

en 7° Het aanwenden van tekenen
en indicien van gegoedheid als vermoeden is een bewijsmiddel dat enkel
door de administratie kan worden gebruikt. De belastingplichtige kan zich
als tegenbewijs beroepen op het uit indicien voortvloeiend vermoeden (2).
Nota's arrest nr. 441 :

(1) Cass., 5 nov. 1981, A.R. nr. F 559 F (A.C.,
1981-82, nr. 164); Cass., 22 mei 1987, A.R. nr.
F 1373 N (A.C., 1986-87, nr. 574).
(2) Zie Cass., 8 okt. 1968 (A.C., 1969, 149).
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. (HENRY, BEAUVOIS
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1012 F)

HET HOF; - Gelet op het "estreden arrest, op 9 maart 1988 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 245, 246 vim het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, 1315, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat de administratie de door de eisers voor de belastingjaren 1982 en 1983 aangegeven
winst heeft verhoogd met het bedrag van
de stijging van het omzetcijfer blijkend
uit een controle door de B.T.W.-diensten,
en dat de aangifte van de bedrijfsuitgaven en -kosten door de eisers is onderschreven; het arrest daaruit afleidt dat
de wet wordt nageleefd wanneer het verschil wordt toegevoegd tuss.en het door
de B.T.W.-diensten vastgestelde omzetcijfer en het door de eisers aangegeven cijfer en vervolgens met de door hen aangegeven bedrijfsuitgaven en -kosten rekening wordt gehouden,
terwijl, eerste onderdeel, de aangifte
voor de belastingplichtige aileen bindend
is voor zover de administratie oordeelt
dat ze juist is; de administratie derhalve,
wanneer zij het door de eisers aangegeven omzetcijfer afwijst, niet naar recht
de wettelijke bewijswaarde van de aangifte kan aanvoeren met betrekking aileen tot de bedrijfsuitgaven en -kosten;
daaruit volgt dat het hof vah beroep aldus de beginselen inzake de bewijslast
van de belastbare inkomsten miskent
(schending van de artikelen 245, 246 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315 van het Burgerlijk .Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek),
tweede onderdeel, een feitelijk vermoeden een gevolgtrekking is die de rechter
afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit, zodat het onbekende feit .rechtstreeks verband moet
houden met het bekende feit waaruit de ·
rechter het bestaan van het onbekende
feit afleidt; de winst geen rechtstreeks
verband houdt met het omzetcijfer; daaruit volgt dat het arrest de beginselen inzake de bewijslast van de· belastbare inkomsten miskent (schending \;'an de
artikelen 245, 246 van het Wetboek van
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de Inkomstenbelastingen, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en ook de regels inzake het bewijs door feitelijke vermoedens (schending van de artikelen 246
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek),
derde onderdeel, een samengestelde
bekentenis niet gesplitst mag worden,
zodat de partij die deze bekentenis aanvoert, de betekenis ervan niet mag wijzigen door op een bestanddeel ervan te
steunen en tegelijkertijd het tweede bestanddeel over het hoofd te zien; bekentenissen die verschillende samenhangende onderdelen bevatten, waarvan een de
in de andere vervatte bestanddelen bepaalt of tenietdoet, samengestelde bekentenissen kunnen worden genoemd; de
administratie, ingevolge die beginselen
van burgerlijk recht, waarvan het arrest
de toepassing op de in artikel 245 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde aangifte niet betwist, het
aangegeven bedrag van de bedrijfslasten
niet kan aanvoeren (eerste onderdeel
van de bekentenis) als zij het aangegeven omzetcijfer afwijst (tweede onderdee! van de bekentenis); daaruit volgt
dat het hof van beroep door die beslissing de beginselen inzake de bewijslast
van de belastbare inkomsten miskent
(schending van de artikelen 245, 246 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek) en
ook de regels inzake het bewijs door bekentenis (schending van de artikelen 246
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 1356 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat het middel, in
zijn drie onderdelen, neerkomt op
de bewering dat het hof van beroep,
nu het voor twee belastingjaren het
door de eisers aangegeven omzetcijfer vermeerdert als gevolg van een
controle door de B.T.W.-diensten,
terwijl het het bedrag van de bedrijfslasten aanneemt zoals dat door
de eisers was aangegeven, de regels
inzake de bewijslast van de belastbare inkomsten miskent en ook die
inzake het bewijs door feitelijke vermoedens en door bekentenis;
Overwegende allereerst dat het
arrest, betreffende de bij slag van
het zakencijfer voor elk van beide
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belastingjaren, zonder deswege in dat er tussen het omzetcijfer van de
een van de onderdelen te worden onderneming van de eisers en hun
bekritiseerd, vaststelt dat eiser door winst geen verband bestaat;
zijn ondertekening en door de betaOverwegende ten slotte dat de
ling van het herzieningsbesluit van aangifte van de belastingplichtige,
de B.T.W. met de wijziging van het als bepaald bij de voormelde artikeomzetcijfer heeft ingestemd, dat die len 212, eerste lid, en 245, eerste lid,
instemming een bekentenis uit- geen samengestelde bekentenis kan
maakt en dat de eisers niet bewij- worden genoemd waarop de in artizen noch aanbieden te bewijzen dat kel 1356, derde lid, van het Burgerdit akkoord aan een dwaling om- lijk Wetboek vastgelegde regel van
trent het recht of omtrent de feiten de onsplitsbaarheid van toepassing
lijdt;
zou zijn;
Dat het hof van beroep aldus de
Dat, voor het overige, het derde
in het middel aangewezen wetsbepa- onderdeel niet aangeeft waarin
lingen niet schendt; dat immers uit het arrest artikel 246 van het Wetgeen enkele wetsbepaling noch uit boek van de Inkomstenbelastingen
enig algemeen rechtsbeginsel volgt schendt, welk artikel aileen zegt dat
dat de aangifte van de belasting- het bestuur ter bepaling van het beplichtige, als bepaald in de artikelen staan en van het bedrag van de be212, eerste lid, en 245, eerste lid, van lastingschuld aile door het gemene
het Wetboek van de Inkomstenbe- recht toegelaten bewijsmiddelen kan
lastingen, een onsplitsbaar geheel aanvoeren, met uitzondering van de
vormt en dat, wanneer het bestuur eed;
oordeelt dat sommige van die beDat geen onderdeel kan worden
standdelen moeten worden gewij- aangenomen;
zigd, de andere aile wettel~jke bewijswaarde verliezen; dat I~tegen
deel uit artikel 251, eerste hd, van
hetzelfde wetboek volgt dat het bestuur van de inkomsten en andere
Om die redenen, verwerpt de
gegevens die zijn aangegeven of er- voorziening; veroordeelt de eisers in
kend door de belastingplichtige, de kosten.
sommige kan vervangen terwijl het
andere behoudt;
22 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdeOverwegende vervolgens dat de lingsvoorzitter
Gelijkluidende conclurechter weliswaar niet zonder mis- sie van de h. - Janssens
de Bisthoven,
kenning van het wettelijk begrip fei- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
telijk vermoeden, uit door hem vast- De Bruyn en A. Tihon, Luik.
gestelde feiten gevolgen kan afleiden die daarmee geen verband houden of waarvan de grondslag door
die feiten niet kan worden verantwoord, maar het arrest zegt « dat
het herziene omzetcijfer voor elk belastingj aar een bekend feit is » en
dat, zonder miskenning van het begrip feitelijk vermoeden, oordeelt Nr. 442
dat dit omzetcijfer na aftrek van de
bedrijfskosten en -uitgaven, zoals ze
1• KAMER - 23 rna art 1990
door de eisers werden aangegeven
en begroot, met de nettowinst voor
ieder van beide belastingj aren over- 1° ADOPI'IE - PROCEDURE - ADVIEZEN eenstemt; dat in het tweede onderASCENDENTEN - TUSSENKOMST - DERDENdee! trouwens niet wordt betoogd
VERZET - ONTVANKELIJKHEID.
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De eisers beroepen zich op schending
van artt. 350, § 3, lid 3, 356, § 2, B.W. en
1122 Ger.W.
De eisers voeren aan dat een persoon
3° TUSSENKOMST - ADOPTIE - ADVIEdie tijdens de rechtspleging werd opgeZEN - ASCENDENTEN - VERHOOR - DRAAGroepen en gehoord, geen derde meer is
WIJDTE.
in de zin van de artt. 356, § 2, B.W. en
1°, 2° en 3° Wanneer inzake adoptie, de 1122 Ger.W., zodat die persoon geen derascendenten die een ongunstig advies denverzet kan instellen.
hebben uitgebracht, worden opgeroeDe redenering van het hof van beroep
pen om voor de rechtbank te worden berust op de overweging dat luidens art.
gehoord, ]evert dat geen oproeping tot 350, § 3, lid 3, B.W., de persoon die overtussenkomst op; indien die ascenden- eenkomstig de wettelijke voorschriften
ten bij hun verschijning niet verklaren opgeroepen werd, in de rechtspleging
in het geding te willen tussenkomen kan tussenkomen, doch daartoe niet vernoch verlclaren dat niet te willen doen, plicht is. Doet die persoon dat niet, dan
blijven ze derden in de zin van de artt. is ze in het geding geen partij geweest
356, § 2, B. HT. en 1122 Ger. HT.; ze kun- en kan ze derhalve een derdenverzet innen derhalve derdenverzet instellen te- stellen.
gen de beslissing die de adoptie homoHet vraagstuk komt dus hoofdzakelijk
logeert of uitspreekt (1).
hierop neer : wat wordt onder « derde »
in de zin van art. 350 en 356 B.W. verstaan?
(V... , V... L ... T. B ... , V... )
Hierbij verwijst men tevens naar art.
Procureur-generaal Krings heeft in 1122 Ger.W., wat begrijpelijk is vermits
in de bepalingen van het B.W. gewoon
substantie gezegd:
verwezen wordt naar de instelling van
Het Hof weet dat het te dezen gaat om het rechtsmiddel, genaamd derdenverzet,
een geschil dat gerezen is door de hou- en derhalve de in het Ger.W. vervatte reding van de grootouders van een kind gels van toepassing zijn.
dat door eisers werd geadopteerd. Die
Allereerst zou ik hier op twee naar
grootouders hebben die adoptie bestre- mijn oordeel onjuiste vergelijkingen wilden. Ze hebben een negatief advies uit- len wijzen:
gebracht toen ze daarover door de rech1. Er wordt verwezen naar de bepalinter werden gehoord. De adoptie werd gen van de artt. 1030 en volg. Ger.W. die
niettemin doorgedreven en goedgekeurd. verband houden met de rechtspleging op
Tegen het vonnis dat de adoptie goed- eenzijdig verzoekschrift. Luidens die
keurde, hebben de grootouders derden- rechtspleging mag de persoon die, hoeverzet ingesteld.
wei zij tijdens de behandeling van het
De eerste rechter heeft beslist dat nu verzoek werd verhoord, geen partij was,
die grootouders tijdens de rechtspleging niettemin verzet instellen tegen de beopgeroepen en gehoord werden, ze geen slissing die op het verzoekschrift wordt
derden meer waren en dat het derden- gewezen. Hieruit wil men afleiden dat
verzet dus niet ontvankelijk was.
het feit van verhoord te worden, niet beIn hoger beroep werd integendeel vol- let dat men buiten het geding blijft en
gehouden dat ze derden waren, hoewel dat men derhalve verzet kan instellen.
ze tijdens de rechtspleging werden geDie redenering is naar mijn oordeel
hoord. De rechter in hoger beroep oor- onjuist.
deelde derhalve dat het derdenverzet
Met de procedure bij eenzijdig verontvankelijk was en, daar hij de grieven zoekschrift beoogt men vooral zaken
van de grootouders gegrond bevond, waar normaal geen tegenpartij bestaat.
werd tevens hun eis gegrond verklaard, De rechter hoeft zich dus niet te bekomd.w.z. dat de adoptie te niet werd gedaan meren om het recht van verdediging van
en dat die vernietiging tegenover aile een tegenpartij, vermits die er niet is;
partijen gold.
maar het kan zich voordoen - en het
Tegen die beslissing doen eisers, de doet zich meermaals voor - dat die
adoptanten, een middel gelden.
rechtspleging wordt aangewend waar er
-----------------~ wei een potentiele tegenpartij is, d.w.z.
een partij tegen wie de beslissing die zal
{1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
worden gewezen, in feite gericht is. Men
2° DERDENVERZET

ADOPTIE - ASCENDENTEN - VERHOOR DERDEN - BEG RIP.
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denke vooral aan de rechtspleging inzake bewarend beslag : De beslagrechter
verleent verlof om beslag te leggen, hoewei de beslagene niet wordt aangesproken. Dat is trouwens ook de bedoeling,
omdat anders de beslagene maatregelen
kan treffen om zijn goederen te doen
verdwijnen. Maar niets belet de beslagrechter niettemin uitleg te vragen aan de
toekomstige beslagene. Dat verzoek om
uitleg bedoelt niet aan de betrokkene de
gelegenheid te geven zijn verdediging te
doen gelden, doch enkel op de door de
rechter gestelde vragen te antwoorden.
Met die bedoeling heeft men ter zake
een mogelijkheid tot verzet in het leven
geroepen. Dat is derhalve geen eigenlijk
derdenverzet. Overigens komt de uitdrukking « derden »-verzet in de wet niet
voor. Het is een verzet « sui generis » (2).
Er kan derhalve geen beroep worden gedaan op die rechtspleging om uitleg te
geven over de toepassing van de bepalingen van de artt. 350 en 356 B.W. die een
totaal andere toestand beogen en waar
overigens uitdrukkelijk het begrip « derdenverzet » wordt ingeroepen.
Uit het feit dat in de rechtspleging op
eenzijdig verzoekschrift een verzetmogelijkheid werd ingebouwd ook ten opzichte van de « derde » die in de rechtspleging werd gehoord, mag men dus niet
afleiden dat zulks medebrengt dat wanneer een persoon, zoals een grootouder,
in de adoptieprocedure werd gehoord en
de gelegenheid kreeg in die rechtspleging als partij tussen te komen doch
zulks niet deed, die persoon daarom
noodzakelijk derdenverzet mag instellen.
Het ene volgt niet uit het andere. Het
zijn twee verschillende toestanden.
2. De tweede vergelijking houdt verband met de faillissementsrechtspleging,
waarbij meer bepaald de rechtbank een
handelaar verhoort en hem daarna
ambtshalve failliet verklaart. Er werd
reeds herhaaldelijk gezegd dat die handelaar daarna de gelegenheid heeft verzet in te stellen.

------------------1
(2) Er werd reeds meermaals geschreven dat
bij de procedure op eenzijdig verzoekschrift,
de procedure van het derdenverzet toepasselijk is. Dat is echter onjuist en was zeker niet
de bedoeling toen de tekst werd klaargemaakt.
Overigens, de uitdrukking « derdenverzet >>
komt in die tekst niet voor. Men verlieze niet
uit het oog dat degene die verzet instelt,
meestal geen derde is, doch de belanghebbende zelf, d.w.z. de persoon tegen wie de maatregel wordt getroffen, zie a.m. inzake bewarend
beslag.
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Hier gaat de vergelijking evenmin op.
Het verhoor van de handelaar geeft hem
niet de gelegenheid om al zijn middelen
te doen gelden. Hij moet overigens niet
weten dat hij gebeurlijk daarna ambtshalve failliet zal worden verklaard.
Het verzet is dus een onontbeerlijk
middel opdat de handelaar zijn verweer
behoorlijk kan voordragen.
Bovendien kan men hier onmogelijk
van « derden >>-verzet spreken. Klaarblijkelijk is de handelaar in die rechtspleging geen derde.
De twee vergelijkingen kunnen dus
niet dienen om het vraagstuk op te lossen.
Vooraleer het vraagstuk grondiger te
onderzoeken, zij het mij geoorloofd de
rechtspraak en de rechtsleer in dat verband te bespreken.
Er is zeer weinig rechtspraak. De enige arresten waarnaar verwezen wordt,
zijn een arrest van Luik van 2 december
1974 (Pasicrisie 1975, II, blz. 78) en een
arrest van Brussel van 25 mei 1977 (R. W.
1979-80, kol. 2762 en volg. met noot Senave).
·
Het arrest van Luik - waarop de
rechtsleer zich eensluidend beroept beslist dat wanneer de grootouders behoorlijk werden opgeroepen en een negatief advies hebben gegeven, zij niet meer
gerechtigd zijn derdenverzet in te stellen, m.a.w. zij moesten in het geding tussenkomen, zoals in artt. 350 en 353 wordt
bepaald. Hebben ze dat niet gedaan, dan
staat het hen niet meer vrij derdenverzet in te stellen. Het arrest zegt immers :
« que l'on ne peut considerer que !'actuelle appelante etait completement etrangere a la cause et privee de tout moyen de
faire valoir ses droits >>.
Naar die stelling wordt door de rechtsleer verwezen, maar geen enkel commentaar heeft het vraagstuk grondig onderzocht (3).
Er is evenwel een zienswijze "Clie hier
verder moet worden besproken, t.w. het
verslag Hambye, dat in de Senaat werd
·uitgebracht.
(3) Rep. Frat. Dr.B., Campi. V, v" Filiation
adoptive, n° 301, CANIVET, « Aper9u sur !'adoption et !a legitimation entre Belges en Belgique, apres la loi du 21 mars 1969 », Annales
not. et enreg., 1969/1970, biz. 239; BAETEMAN,
DELVA en BAX, « Personen en Familierecht »,
T.P.R., 1976, nr. 120, blz. 474; BAETEMAN en
GERW, « Personen en Familierecht >>, T.P.R.,
1981, nr. 300, biz. 904/905; BAX, « Personen en
Familierecht ''• R. W., 76177, kol. 1688; Repert.
not., v" Adoption, n° 42.
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In het verslag wordt eerst verwezen ter minder duidelijk voorkomt, omdat
naar het antwerp dat door de Kamer geen uitleg wordt gegeven, is dat << persowerd goedgekeurd. In dat antwerp werd nen naar wier oordeel de procureur des
zowel het derdenverzet als de herroeping Konings verplicht navraag heeft gevan het gewijsde verworpen (oorspronk- daan », geen derden zijn (8). Er wordt
lijk voorzien in het wetsvoorstel), maar enkel verwezen naar het arrest van Luik
werd een rechtsvordering tot vernieti- van 1974. In het Repertoire notarial, on.ging ingevoerd.
der het trefwoord Adoption, wordt het
Tegen die stelling heeft de Senaat zich derdenverzet enkel toegestaan aan een
verzet. De rechtsvordering tot vernieti- derde (( qui aurait dil. etre appele a la
ging werd verworpen, doch zowel het cause et qui ne l'a pas ete ».
derdenverzet als de herroeping van het
De zienswijze van de rechtsleer die algewijsde werden terug ingevoerd.
dus het derdenverzet enkel toestaat voor
In verband met het derdenverzet personen wier advies verplicht moest
schreeft de h. Hambye : « Par contre elle worden gevraagd doch die niet werden
a admis la tierce opposition; celle-ci per- opgeroepen, lijkt mij niet aanvaardbaar.
mettra a un tiers qui aurait du etre ap- De tekst van art. 356 is immers in algepele a Ja cause et qui ne ]'a pas ete, de mene bewoordingen gesteld en men ziet
faire valoir utilement ses droits; elle a derhalve niet in waarom een persoon die
toutefois limite le delai d'exercice de ce niet verplicht moet worden opgeroepen
recours a un an, son souci restant d'assu- en evenmin verschenen is, geen derdenrer aux adoptions realisees et transcrites verzet zou mogen instellen, als die van
een geldig belang doen blijken.
le maximum de securite » (4).
De h. Hambye voegt er aan toe : « •• .le
De zienswijze van die alleenstaande
caractere quelque peu hybride de la rechtspraak (Luik 1974) en van de
procedure adoptee pour !'homologation rechtsleer komt me dan ook weinig overgracieuse dans son principe, mais qui de- tuigend voor of althans niet voldoende
vient contientieuse dans tous les cas con- grondig doordacht.
testes ... » (5).
Ik meen eerst de klemtoon te moeten
In feite is alleen dit laatste van belang leggen op de bewoordingen van de wet.
voor de bespreking van het vraagstuk,
§ 3 van art. 350, 3e lid, luidt als volgt:
omdat men bezwaarlijk van rechtspraak « De rechtbank gelast de verschijning in
kan spreken als er maar een arrest van raadkamer van alle personen die zij geeen hof van beroep bestaat en dat de raden acht te horen; van hun verhoor
rechtsleer het vraagstuk kennelijk niet wordt proces-verbaal opgemaakt. De
grohdig heeft onderzocht.
rechtbank kan eveneens de verschijning
Uit die zienswijze van de rechtsleer in raadkamer gelasten van de partijen
wil ik evenwel in 't bijzonder onthouden bij de adoptieakte om hun homologatiedat men oordeelt dat geen • derden » verzoek te bespreken. Zij moet die verzijn « ceux qui auraient dil. etre appeles schijning gelasten indien de procureur
a la cause et ne l'ont pas ete » (6). Als des Konings of een van de personen
voorbeeld haalt men aan de vader en de wier oordeel hij verplicht is te vragen,
moeder die hun toestemming moeten ge- betreffende de adoptie een ongunstig adven en ook de grootouders omdat ze ver- vies heeft uitgebracht; die persoon wordt
plicht moeten geraadpleegd worden. Ver- eveneens opgeroepen en, indien hij verder beslist men dat de willige recht- schijnt, kan hij bij eenvoudige akte verspraak contentieuse rechtspraak wordt klaren in het geding te willen tussenkoten opzichte van personen die, nadat ze men. De oproepingen worden door de
verplicht geraadpleegd werden door het griffier aan de betrokkenen gericht bij
openbaar ministerie, de adoptie afwijzen gerechtsbrief. »
en voor de raadkamer bij eenvoudige akEen bijna soortgelijke bepaling komt
te verklaren dat ze in het geding wensen voor in art. 353 B.W., voor het geval een
tussen te komen (7). Dit laatste lijkt mij door art. 348 vereiste toestemming wordt
inderdaad volkomen juist. Wat mij ech- geweigerd. De tekst is identiek wat de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 tussenkomst betreft.
· .(4} en (5} Pasinomie 1969, blz. 217.
(6} CANIVET, zie ook R.P.D.B., compl. V, nr.
301.

, ' (7} T.F.R., 1981, BAETEMAN en GERLO,
sonen en familierecht >>, nr. 200.

«

Per-

(8} T.P.R., idem. Zie ook BAETEMAN, DELVA
en BAX, T.P.R., 1976, « Personen en Familierecht >>, nr. 120; BAX, « Kroniek pers. en fam. >>,
R.W., 1976/77, kol. 1686, nr. 120.
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Luidens art. 356, § 1, kan een adoptie,
gehomologeerd of uitgesproken bij een
in kracht van gewijsde gegane beslissing, niet worden bestreden bij wege van
nietigheid, en krachtens § 2 van dat artikel is derdenverzet slechts ontvankelijk
indien het wordt aangetekend binnen
een jaar na de overschrijving bepaald in
art. 354.
De wet verwijst dus alleszins impliciet
naar artt. 1122 en volg. Ger.W. waarbij
de regels betreffende het derdenverzet
worden bepaald. Naar luid van art. 1122
kan ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid is
tussengekomen, derdenverzet doen tegen
een, zij het voorlopige, beslissing die zijn
rechten benadeelt en die gewezen is voor
een burgerlijk gerecht of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.
Luidens art. 1124 brengt het niet instellen van derdenverzet voor de derde
geen verlies mede van de hem toebehorende rechten, rechtsvorderin!{en en excepties.
Ik zou nu nog enkele aspecten van de
bewoordingen van de tekst willen onderstrepen:
In art. 350, § 3, 3e lid, komen de volgende zinnen voor : << De rechtbank kan
eveneens de verschijning in raadkamer
gelasten van de partijen bij de adoptieakte om het homologatieverzoek te bespreken. Zij moet die verschijning gelasten indien de procureur des Konings of
een van de personen wier oordeel hij
verplicht is te vragen, betreffende de
adoptie een ongunstig advies heeft uitgebracht; die persoon wordt eveneens opgeroepen ».
Uit die tekst meen ik te mogen afleiden dat de wet het onderscheid maakt
tussen, enerzijds, de partijen bij de adoptieakte en, anderzijds, de personen die
om een advies moeten verzocht worden.
Deze laatste zijn dan geen partijen.
Luidens art. 355 kunnen de rechthebbenden op de nalatenschap van de adoptant ... aan het openbaar ministerie aile
memories en opmerkingen ter hand stellen. Indien het vonnis of, ingeval van hoger beroep, het arrest bij het overlijden
nog niet is gewezen, worden de rechthebbenden die zulke memories of opmerkingen hebben afgegeven, gehoord of
althans in raadkamer opgeroepen, evenwei zonder dat zij, naar aanleiding van
hun verschijning, als tussenkomende
partij kunnen worden ontvangen.

Hier hebben we dus te doen met personen die geen partij zijn bij de adoptieakte doch die verhoord of opgeroepen
worden maar niettemin in het geding
niet ku'nnen tussenkomen. Kan men in
dit geval beslissen dat, vermits ze verhoord of opgeroepen werden, ze geen
derdenverzet mogen instellen?
Uit het voorgaande blijkt reeds dat er
te dezen vele vragen rijzen die de oplossing van het geschil beheersen.
De eerste vraag is of de ~scende~ten
in de tweede graad wier adv1es verphcht
door de procureu; des Konings mo?t
worden ingewonnen, die een ongunstlg
advies hebben uitgebracht en daarom
verplicht moeten worden opgeroepen
voor de rechtbank waarbij een vordering
tot homologatie van de a~optie is in~e
diend (zie art. 350, § 3, 3e hd), al dan met
onder de bepaling van art. 1122 Ger.W.
vallen.
Ik zou het begrip « derde » - dat t.a.y.
het derdenverzet uiteraard bepalend 1s
- nader willen onderzoeken.
Er bestaan in de rechtsleer nogal wat
meningsverschillen omtrent de inhoud
van het begrip, of alleszins z~~n de desbetreffende meningen niet altlJd van d,ubbelzinnigheid vrij te spreken.
Prof. Van Compernolle schrijft in verband daarmee : « Le tiers opposant doit
etre demeure completement etranger a
la cause » (9). Hij legt zulks yerder op
volgende wijze uit : << c.a-d. qu'1l ne P.eut
avoir ete partie au litige a q';lelque tltre
que ce soit, filt-ce comme mtervenant
volontaire ou force ».
Prof. Fettweis (10) scp~ijft .= « le . tier~
opposant doit n'avoir ete m partle" m
represente, ni etre intervt:;nu en la m~me
qualite devant le juge qm a prononce la
decision qu'il attaque ».
Beide auteurs verwijzen echter naar
het arrest van Luik van 1974, waarbij
Van Compernolle weliswaar zijn zin inleidt met de wending « en revanche »,
wat erop duidt dat die uitspraak niet te
verzoenen is met de bepaling die hij van
het begrip derde heeft gegeven (hij
brengt echter geen verder kritiek uit op
die beslissing) terwijl Fettweis zich ertoe
beperkt het arrest in een voetnoot te ver~
melden.
(9) Rev. crit., 1987, Examen de jurispr., blz.
199, nr. 61.
(10) FEITWEIS, Manuel de procedure civile,

blz. 567, (1), nr 885.

.

960

HOF VAN CASSATIE

Procureur-generaal Ganshof van der
Meersch haalt ook de bepaling aan van
het begrip << derde ». Dat woord komt in
de wet niet voor doch de persoon die
derdenverzet mag instellen, wordt door
de wet nauwkeurig bepaald : << toute personne qui n'a point ete "dument appelee " ou n'est pas intervenue a Ia cause
en Ia. meme qualite; le tiers est celui qui
n'a pas ete au proces ou qui n'y a pas ete
represente, par mandataire ou autrement ». (11)
Er wordt dus telkens de klemtoon gelegd op de woorden << opgeroepen » en
« behoorlijk opgeroepen » die zowel in
art. 1122 Ger.W. als in de artt. 350, 353
en 355 B.W. voorkomen.
Het is dus van belang na te gaan in
hoeverre die bewoordingen in die onderscheiden teksten dezelfde betekenis hebben.
Zoals zoeven reeds aangehaald, wijst
de uitdrukking « behoorlijk opgeroepen »
uit art. 1122 Ger.W. op een persoon die
geen partij ter zake is. Overigens indien
het een partij is, die bij verstek wordt
veroordeeld, zal ze verzet instellen, doch
geen derdenverzet.
Wanneer wordt nu een persoon die
geen partij ter zake is, niettemin opgeroepen? Dat vraagstuk maakt het voorwerp uit van hoofdstuk II, titel III van
boek I, vierde deel van het Ger.W. (art.
811 en vgd. tot 814). Het gaat dan om de
gedwongen tussenkomst. De tot tussenkomst opgeroepen persoon wordt dan
partij en blijft geen derde meer. Dit
brengt dan mee dat de tot tussenkomst
opgeroepen persoon geen derdenverzet
mag instellen, tenzij - en dat is dan het
geval dat in art. 1122 wordt beoogd -·
die persoon niet behoorlijk is opgeroepen. In dat geval mag ze derdenverzet
instellen.
De toestand van de ascendent in de
tweede graad die voor de rechtbank
wordt opgeroepen, is verschillend. Die
persoon wordt niet tot tussenkomst opgeroepen maar wordt opgeroepen om gehoord te worden, opdat de rechtbank
kan vernemen in hoeverre het ongunstig
advies gegrond is, ook of ze in dat advies
volhardt. Dit is alleszins geen tussenkomst.
Overigens onderstreept de wet dit des
te meer daar ze aan die persoon de gelegenheid geeft om in het geding tussen te
komen. De oproeping is dus geen oproe---------------~---1

(11) Cone!. arrest Cass., 24 jan. 1974 (Bull. en

Pass., 1974, I, blz. 547
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ping tot tussenkomst maar kan aanleiding geven tot een tussenkomst. Overigens, in dit geval gaat het niet om een
gedwongen tussenkomst, doch om een
vrijwillige tussenkomst, waarbij uiteraard geen sprake meer kan zijn van derdenverzet.
Er is dus een verschil tussen de toestand van de opgeroepen ascendent en
de toestand van de persoon die in art.
1122 Ger.W. wordt bedoeld. Het gebruik
in de twee wetten van dezelfde woorden
wijst dus niet op dezelfde draagwijdte.
Dit is, naar mijn oordeel, van overwegend belang.
Nu komt evenwel een tweede vraag : is
het redelijk dat de persoon die aldus
werd opgeroepen en de kans kreeg om
in het geding vrijwillig tussen te komen,
doch dit niet heeft gedaan, niettemin
achteraf derdenverzet kan instellen?
We leggen hier de klemtoon op het
woord redelijk. Dit betekent dat hier
wordt afgeziE:n van het zoeven gemaakte
onderscheid tussen de bepalingen van
artt. 1122 Ger.W. en 350 R. W. Hoewel de
ascendent niet werd opgeroepen om in
het geding tussen te komen, toch moet
men toegeven dat wanneer hij voor de
rechter verschijnt, hij de gelegenheid
heeft, om, op een zeer eenvoudige marrier, praktisch zonder kosten, in het geding tussen te komen om zijn standpunt
niet aileen bij wijze van advies, doch ook
bij conclusies te doen gelden. Dit betekent dat de rechter op die conclusie
moet antwoorden, zoals het overigens bij
derdenverzet zou gebeuren.
Uit het oogpunt van de besparing van
rechtsmiddelen en van tijd is het duidelijk dat derdenverzet onder die omstandigheden moet geweigerd worden.
Maar mag men dit verzet weigeren,
terwijl de wet van de tussenkomst
slechts een mogelijkheid maakt?
Daarin bestaat de vraag die hier moet
worden opgelost.
Als wordt beslist dat de ascendent die
opgeroepen werd om uitleg te geven en
geen gebruik maakt van de mogelijkheid
in het geding tussen te komen, geen derdenverzet mag instellen, dan komt zulks
hierop neer dat door de enkele oproeping, die evenwel geen oproeping in tussenkomst is, aan de opgeroepen persoon
de mogelijkheid wordt ontzegd derdenverzet in te stellen, uitgenomen indien
de oproeping niet behoorlijk gebeurde,
m.a.w. de regeling van art. 350 wordt
dan gelljkgesteld met die van art. 1122,
hoewel er, zoals we zoeven hebben ge-
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zien, tussen de twee regelingen een merkelijk verschil bestaat. Terwiji art. 1122
bedoeid is voor een gedwongen tussenkomst, gaat het in art. 350 om een vrijwillige tussenkomst (de tekst van de wet
wijst er zeif op).
Doet men derhaive niet en de tekst en
de zin van de wet geweid aan door te beslissen dat wanneer de ascendent, hoewei behoorlijk opgeroepen, geen gebruik
maakt van de mogelijke vrijwillige tussenkomst, hem het rechtsmiddei van het
derdenverzet, dat in art. 356 wordt bepaaid, definitief wordt ontzegd?
Ik meen hieraan nog te moeten toevoegen dat, luidens de tekst van art. 350,
de betrokken ascendant geen bekendtijd
wordt gelaten. De wet bepaalt immers
dat « indien (die persoon) verschijnt, hij
bij eenvoudige akte kan verkiaren in het
geding te willen tussenkomen ».
Dat lijkt weliswaar zeer eenvoudig,
maar meestai zal de betrokkene zonder
raadsman verschijnen en niet eens weten wat hem te doen staat. Het kan immers zijn dat de rechtbank onmiddellijk
na die persoon te hebben gehoord, haar
vonnis uitspreekt. Er kan in dit gevai
geen sprake zijn van naderhand nog op
te treden. Het kan ook zijn dat na het
verhoor, de rechtbank de debatten siuit
(12) en vonnis uitspreekt op een Iatere
zitting.
Te dezen werden de ascendenten op 10
januari 1986 gehoord en werd het vonnis
op 2 februari 1986 uitgesproken. Er
wordt niet bepaaid of de ascendenten ai
dan niet in feite de geiegenheid hadden
te verkiaren dat ze in het geding wensten tussen te komen. Heeft men zelfs
maar hun aandacht daarop gevestigd?
Het komt me derhaive voor dat het
niet voidoende is dat een ascendent behooriijk werd opgeroepen om hem het
recht derdenverzet in te stellen, te ontzeggen. Dat de wet die ascendent de mogelijkheid biedt in het geding tussen te
komen, voistaat evenmin om hem dit
recht te ontzeggen. Art. 356 houdt immers in dat verband geen enkei voorbehoud in. De beslissing van het arrest van
Luik van 1974 kan dus enkei berusten op
de uitieg van het woord opgeroepen, dat
in artt. 350, 353 en 355 voorkomt en, zoais we zoeven hebben gezien, kan dit
evenmin een grondsiag voor zuike ontzegging bieden.

Ik meen derhaive te mogen besiuiten
dat het arrest terecht het derdenverzet
ontvankelijk heeft verkiaard.
Het middei faalt naar recht.
Besluit : Verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 6390)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Over het middel : schending van de artikeien 350, § 3, derde lid, en 356, § 2, van
het Burgerlijk Wetboek en 1122 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep het door
verweerders ingestelde derdenverzet ontvankelijk en gegrond verkiaart op grond
van de overweging dat : « door geen gebruik te maken van de hun door artikei
350, § 3, lid 3, B.W. gegeven mogeiijkheid
(" kan ") om te " verkiaren in het geding
te will en tussenkomen ", zij daarin derden bleven en zich derhaive met toepassing van art. 356, § 2, B.W. en art. 1122
Ger.W. tegen het vonnis van 7 februari
1986 konden verzetten; uit geen wetsbepaling volgt dat derdenverzet tegen een
adoptievonnis enkei zou openstaan voor
de persoon die niet werd opgeroepen in
het geding terwiji hij het had mo~ten
zijn, en evenmin dat deze die wei opgeroepen werd en ook verscheen door niet
te verkiaren in het geding te willen tussenkomen zijn recht op het instellen van
derdenverzet zou verliezen »; aidus het
vonnis van 7 februari 1986, waarbij de
adoptie werd uitgesproken, vernietigend,
terwijl overeenkomstig artikei 1122
van het Gerechtelljk Wetboek het buitengewoon rechtsmiddei van derdenverzet
is voorbehouden aan ieder van die niet
behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen; voigens artikei 350, § 3, van
het Burgerlijk Wetboek de persoon, die
ter geiegenheid van de ondervraging
door de procureur des Konings betreffende de adoptie een ongunstig advies heeft
uitgebracht, moet worden opgeroepen
door de Rechtbank om te verschijnen in
------------------1 Raadkamer,
hetgeen bij gerechtsbrief geschiedt; deze persoon, voor de toepassing
(12) Sluit men de debatten, bij een procedu- van artikei 1122 van het Gerechtelijk
re op verzoekschrift?
Wetboek op een procedure inzake adop-
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tie, dienvolgens niet meer als een derde, een j aar na de overschrijving bedie volkomen vreemd is aan de procedu- paald in artikel 354;
re, kan worden beschouwd, zelfs indien
Dat, luidens artikel 1122, eerste
hij, om als tussenkomende partij te worden beschouwd, bij eenvoudige akte lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
dient te verklaren in het geding te willen ieder die niet behoorlijk is opgeroetussenkomen; deze aan de betrokkene pen of niet in dezelfde hoedanigheid
opgelegde formaliteiten evenwel geen af- in de zaak is tussengekomen, derbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van denverzet kan doen tegen een, zij
zijn oproeping; te dezen uit de procedu- het voorlopige, beslissing die zijn
restukken blijkt dat verweerders werden
opgeroepen om te verschijnen op de zit- rechten benadeelt en die gewezen is
ting van de jeugdrechtbank in raadka- door een burgerlijk gerecht, of door
mer van 10 januari 1986, alwaar zij wer- een strafgerecht in zover dit over
den gehoord, zoals blijkt uit het zittings- burgerlijke belangen uitspraak heeft
blad; verweerders dienvolgens niet als gedaan;
derden t.o.v. de procedure konden worbverwegende dat, inzake adoptie,
den beschouwd, zelfs indien zij in gebre- de ascendenten die een ongunstig
ke bleven het nodige te doen om hun advies uitbrengen en door de rechtrecht op hoger beroep te vrijwaren, zodat het arrest, door het door verweerders bank worden opgeroepen, niet opgeingestelde derdenverzet ontvankelijk en roepen worden « tot' tussenkomst »;
gegrond te verklaren, op grond van de dat zij, indien zij bij hun verschijvaststelling dat zij niet als tussenkomen- ning niet verklaren in het geding te
de partijen konden worden beschouwd willen tussenkomen, « derden » blijbij gebreke aan verklaring van tussen- ven in de zin van voormelde wetsbekomst, niet naar recht is verantwoord palingen;
(schending van de artikelen 350, § 3, derOverwegende dat, blijkens de
de lid, en 356, § 2, van het Burgerlijk
Wetboek en 1122 van het Gerechtelijk vaststellingen van het arrest, de verWetboek):
weerders een ongunstig advies uit-

Overwegende dat artikel 350, § 3,
derde lid, van het Burgerlijk Wethoek bepaalt dat de rechtbank de
verschijning in raadkamer gelast
van alle personen die zij geraden
acht te horen, dat zij eveneens de
verschijning in raadkamer kan gelasten van de partijen bij de adoptieakte om het homologatieverzoek
te bespreken en dat zij die verschijning moet gelasten indien de procureur des Konings of een van de personen wier oordeel hij verplicht is
te vragen, betreffende de adoptie
een ongunstig advies heeft uitgebracht, dat die persoon eveneens
wordt opgeroepen en, indien hij verschijnt, bij eenvoudige akte kan verklaren in het geding te willen tussenkomen;
Dat krachtens artikel 356, § 2, van
het Burgerlijk Wetboek het derdenverzet gedaan tegen een adoptie, gehomologeerd of uitgesproken door
een in kracht van gewijsde gegane
beslissing, slechts ontvankelijk is indien het wordt aangetekend binnen

brachten betreffende de adoptie van
hun kleinkind B... M ... , dochter van
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, door de eisers; dat zij door de rechtbank werden opgeroepen maar bij hun verschijning niet verklaarden in het
geding te willen tussenkomen noch
verklaarden dat niet te willen; dat
zij derdenverzet deden tegen het in
kracht van gewijsde gegane vonnis
van 7 februari 1986 van de Jeugdrechtbank te Antwerpen waarbij de
adoptie werd uitgesproken;
Overwegende dat het arrest, anders dan het beroepen vonnis, het
derdenverzet ontvankelijk verklaart
en zijn beslissing laat steunen op de
overweging dat de verweerders immers, door geen gebruik te maken
van de hun door artikel 350, § 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
gegeven mogelijkheid om te « verklaren in het geding te willen tussenkomen », derden bleven in het
geding en zich derhalve, met toepassing van de artikelen 356, § 2, van
het Burgerlijk Wetboek en 1122 van
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te verstrekken ov~r de juiste schade
het Gerechtelijk Wetboek, tegen het
en winstderving (1).
vonnis van 7 februari 1986 konden
verzetten;
2° Wanneer een vonnis tegelijk een eindDat het arrest zodoende de in het
vonnis is in de zin van art. 19, eerste
middel aangewezen wetsbepalingen
lid, Ger. W. een vonnis alvorens recht
niet schendt;
te doen, en dit vonnis aan een partij is
betekend, moet hager beroep tegen dat
Overwegende dat het middel niet
vonnis, voor zover dat definitief is,
kan worden aangenomen;

worden ingesteld binnen de wettelijk
opgestelde termijn te rekenen vanaf
die betekening (2).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de oproeping tot bindendverklaring; veroordeelt de eisers in de kosten.

(THEUNIS & C0 N.V. T. HUSSON E.A.)

Procureur-generaal Krings heeft in
substantie gezegd:

23 maart 1990 - 1• kamer - VoorzitDe verweerders hebben eiseres gedagter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen - vaard wegens wanuitvoering van een
Gelijkluidende conclusie van de h. aanneminscontract. Ze hebben schadeKrings, procureur-generaal - Advoca- vergoeding gevraagd.
ten : mrs. Biitzler en Dassesse.
In eerste aanleg werden in de zaak
drie vonnissen gewezen.
Een. vonnis van 11 mei 1976 waarbij
een deskundigenonderzoek werd bevolen.
Een vonnis van 18 januari 1983, na
deskundigenonderzoek, waarbij enkele
vragen betreffende de grand van de zaak
werden beslecht en een nieuw aanvullend deskundig onderzoek werd bevolen.
Een vonnis van 18 november 1986
waarbij een eindvonnis werd uitgesproken.
Op 2 januari 1987 werd tegen de drie
vonnissen hager beroep ingesteld.
Het hager beroep tegen het tweede
Nr. 443
vonnis werd niet ontvankelijk verklaard,
omdat het laattijdig was. Het hager beroep tegen het eerste vonnis werd afge1• KAMER - 23 maart 1990
wezen, omdat eiseres geen grieven deed
gelden.
Het hager beroep tegen het derde von1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURnis werd als ongegrond afgewezen.
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - GEMENGD
Het incidenteel hoger beroep van verVONNIS - EINDVONNIS - BEGRIP.
weerders werd gegrond bevonden.
Tegen die beslissingen voert eiseres
2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAdrie middelen aan.
KEN - TERMIJN - GEMENGD VONNIS EINDVONNIS - INGANG VAN DE TERMIJN.

1° Een eindvonnis in de zin van art. 19,
eerste lid, Ger. W. en met alle gezag

van gewijsde dienaangaande is het
vonnis waarin wordt beslist dat een
vordering tot schadevergoeding in beginsel gegrond is, oak al wordt voorts,
alvorens over de zaak zelf te oordelen,
een deskundige aangesteld om advies

Wat het eerste middel betreft:
Het eerste middel beroept zich op
schending van art. 1055 Ger.W.; eiseres
is namelijk van oordeel dat het aarest
ten onrechte het hager beroep tegen dat
(1) en (2) Zie de verwijzigingen in de concl
O.M.
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vonnis laattijdig heeft geacht, gelet op
het feit dat het voor een deel (het grootste deel) een definitief vonnis is en art.
1055 op een definitief vonnis geen toepassing vindt.
Art. 1055 luidt als volgt : Tegen ieder
vonnis alvorens recht te doen, ook al is
het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, kan hoger beroep worden ingesteld
tegelijkertijd als tegen het eindvonnis. »
Eiseres meent dat die bepaling ook
van toepassing is op de gemengde vonnissen d.w.z. de vonnissen die tegelijkertijd voor een deel over de grond van de
zaak definitief uitspraak doen, doch voor
een ander deel o.m. een onderzoeksmaatregel of de heropening van de debatten
enz. bevelen.
Eiseres beroept zich op een arrest van
6 december 1974 (3). Dat arrest is wellicht niet al te duidelijk.
Hoe zag het verloop van de rechtspleging in die zaak eruit?
Het ging om een vordering door de
vrouw tegen haar man ingesteld tot
scheiding van tafel en bed. Bij wedereis
vroeg de man de echtscheiding.
Bij vonnis van 2 oktober 1969 wordt de
scheiding van tafel en bed uitgesproken
en wordt de wedereis tot echtscheiding
ontvankelijk verklaard. Over de gegrondheid van die wedereis wordt dus geen
uitspraak gedaan. Uit een noot onderaan
het arrest verneemt men dat voor het
overige een onderzoeksmaatregel betreffende de wedereis werd bevolen.
De man stelt hoger beroep in. Uiteraard is dit beroep beperkt tot dat deel
van het vonnis waarbij de scheiding van
tafel en bed werd uitgesproken. Hij had
immers geen belang voor het overige.
Bij arrest van 12 november 1970 wordt
het vonnis van 2 oktober 1970 bevestigd.
Later - het kan niet worden uitgemaakt wanneer, - wordt door de vrouw
hoger beroep ingesteld tegen het vonnis
van 2 oktober 1969 voor zover dat de wedereis ontvankelijk heeft verklaard.
Hlerop antwoordt het arrest van 6 juni
1973 dat dit hoger beroep laattijdig is
omdat het niet binnen de bij de wet bepaalde termijn werd ingesteld. Het arrest van het hof van beroep beslist dat
de vrouw geen gebruik heeft gemaakt
van de mogelijkheid welke art. 1054
Ger.W. haar bood om incidenteel hoger
beroep in te stellen toen ze voor het hof
(3) Bull., 1975, I, 408

Nr. 443

verscheen ingevolge het door de man ingestelde hoger beroep.
Hierop antwoordt uw Hof, met het arrest van 6 december 1974, enerzijds dat
het arrest van 12 november 1970, waarbij
het vonnis van 2 oktober 1969 werd bevestigd, alleszins geen bevestiging inhoudt van de beslissing die de wedereis
van de man ontvankelijk verklaarde, nu
dat deel van het vonnis niet bij het hof
van beroep aanhangig was (het hoger beroep van de man kon immers enkel betrekking hebben op de beslissing die de
scheiding van goederen uitsprak), en anderzijds dat het feit dat de vrouw geen
incidenteel beroep instelde, haar niet het
recht kon ontnemen dat haar bij art.
1055 wordt toegekend. Het arrest dat het
hoger beroep van de vrouw als laattijdig
afwees, werd dan ook vernietigd.
Uit dit arrest mag dan ook enkel worden afgeleid dan uw Hof oordeelde dat
tegen een vonnis waarbij een wedereis
ontvankelijk wordt verklaard doch geen
uitspraak wordt gedaan over de grond
van de vordering, hoger beroep kan worden ingesteld samen met het eindvonnis.
Eveneens uit een noot onderaan het
arrest vernemen we dat de ontvankelijkheid van die wedereis in eerste aanleg
niet werd betwist en dat de beslissing
dat die wedereis ontvankelijk was, niet
met redenen werd omkleed (4).
Het openbaar ministerie had v66r uw
Hof de stelling verdedigd dat voor zover
de eerste rechter uitspraak had gedaan
over de ontvankelijkheid van de wedereis, de rechter zijn rechtsmacht had uitgeput, zodat te dien aanzien het vonnis
een eindvonnis was en het hoger beroep
derhalve onmiddellijk, d.i. v66r het eindvonnis, moest worden ingesteld.
Kennelijk werd die stelling door uw
Hof verworpen, doch de redenen hiervan
komen in het arrest niet voor.
Heeft het Hof geoordeeld dat die uitspraak over de ontvankelijkheid, ofschoon definitief, niet af te scheiden was
van de onderzoeksmaatregelen die bevolen werden, o.m. omdat de beslissing in
verband met de ontvankelijkheid - zoals overigens ook in verband met de bevoegdheid wanneer de rechter zich impliciet bevoegd acht - slechts samen met
de onderzoeksmaatregel kan worden beoordeeld? Het valt moeilijk zich daarover
een oordeel te vormen, omdat het arrest
daarover geen uitleg geeft.
(4) Bull., 1975, I, 410
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Wanneer men het systeem van het
Hieruit volgt, mijns inziens, dat alleszins uit dat arrest niet mag worden afge- Ger.W. in zijn geheel onderzoekt, stelt
leid dat, in de regel, wanneer een vonnis men eerst vast dat luidens art. 1050, « in
gelijktijdig definitief uitspraak doet over aile zaken hager beroep kan worden ineen deel van de grand van het geschil en gesteld zodra het vonnis is uitgesproken,
bovendien voor een ander deel een on- zelfs al is dit een beslissing alvorens
derzoeksmaatregel beveelt, voor het ge- recht te doen of een verstekvonnis ».
heel hager beroep nag toegelaten is na
Dit is uiteraard een zeer ruime regel
het eindvonnis.
die vatbaar is voor kritiek, omdat hij van
Zulke gevolgtrekking meen ik niet uit dien aard is dat de rechters in hager beuw voormeld arrest van 1974 te mogen roep daardoor kunnen worden overstelpt.
afleiden. Het is dienaangaande hoedanDat is dus te meer het geval wanneer
ook niet met redenen omkleed en, gelet
op de zeer kiese aard van de vraag, kan men verder overweegt dat bij de rechter
ik me niet voorstellen dat het Hof zich in hager beroep de zaak in haar geheel
aanhangig wordt, en hij dus oak over de
daarover uitgesproken heeft.
grand van de zaak uitspraak moet doen
U heeft in het arrest van 10 september (art. 1068, 1e 1.). Daarom echter werd
1981 (5) het vraagstuk nader bepaald, door de wetgever een versoepeling van
daar U toen uitdrukkelijk hebt beslist de regel ingevoerd, t.w. dat wanneer de
dat een vonnis dat uitspraak doet over rechter in hager beroep de onderzoeksde ontvankelijkheid van een vordering maatregel bevestigd, hij de zaak in haar
en de vordering in beginsel gegrond ver- geheel naar de eerste rechter mag verklaart doch bovendien een onderzoeks- wijzen.
maatregel beveelt, alleszins een definiDoch daarbij kwam oak de beperking
tief vonnis is wat de ontvankelijkheid
betreft, dus gezag van gewijsde heeft en van art. 1055. Tegen vonnissen alvorens
derhalve in dat verband geen vonnis al- recht te doen mag oak hager beroep samen met het hoger beroep tegen het
vorens recht te spreken is.
Er moet echter worden onderstreept eindvonnis worden ingesteld. Dit is dan
dat hier enkel het vraagstuk van het ge- een waarborg voor de partijen dat ze
zag van het gewijsde werd behandeld en mogen wachten tot na de uitvoering van
dus niet de ontvankelijkheid van het ha- de onderzoeksmaatregelen en tot na het
eindvonnis om hager beroep voor het geger beroep (6).
heel in te stellen (8).
In uw arrest van 28 juni 1982 (7) werd
het vraagstuk ditmaal scherper aangeMen merke op dat die bepaling met
sneden. U hebt toen uitdrukkelijk beslist geen woord rept over de gemengde vondat een vonnis dat de vordering ontvan- nissen. Dat vraagstuk wordt zeker door
kelijk verklaart, een eindvonnis is en dat gemelde bepaling niet geregeld (9).
het hager beroep tegen deze beslissing
Men ziet niet in waarom die bepaling
dient te worden ingesteld binnen (in die
zaak : acht werkdagen) na de kennisge- zou mogen uitgebreid worden tot een geval dat er niet in bedoeld is, te meer
ving van het vonnis.
daar ze in elk geval een uitzondering uitHier heeft men dus zeer duidelijk be- maakt op de regel gesteld in art. 1050
slist dat wanneer een vonnis enerzijds Ger.W.
voor een deel een definitief vonnis is en
Nu werpt eiseres op dat wanneer men
voor een ander deel een vonnis alvorens
recht te doen, het hager beroep tegen oordeelt dat tegen het deel van het vonhet definitief gedeelte onmiddellijk na de nis dat een definitieve beslissing uitbetekening moet plaatsvinden en dus maakt, onmiddellijk hager beroep moet
worden ingesteld, men aldus een vertraniet samen met het eindvonnis.
Ik ben van mening dat die stelling ge- gingsmaneuver goedkeurt terwijl art.
1055 precies tot doel heeft dergelijke
grond is.
maneuvers tegen te gaan.
Ik kan me hier niet bij aansluiten.

------------------i
(5) Bull., 1982, I, 42 en de noot.
(6) V. CoMPERNOLLE, « Considerations sur Ia
nature et l'etendue de l'autorite de Ia chose jugee en matiere civile >>, Rev. crit. jur. beige,
1984, 241.
(7) Bull., 1982, I, 1279

(8) FETTWEIS, Manuel de procedure civile, n•
756.

(9) V. COMPERNOLLE, « Droit judiciaire prive,
les mois de recours, Examen de jurispr » Rev
crit. jur. beige, 1987, biz. 149
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Wanneer men het hoger beroep kan uitstellen tot na het eindvonnis, dan heeft
zulks tot gevolg dat een vonnis, op grond
waarvan een onderzoek heeft plaatsgevonden, kan worden tenietgedaan, zodat
de onderzoeksmaatregelen dan ook nutteloos blijken te zijn. Is dit dan geen tijd- en
geldverlies?
Ik ben derhalve van oordeel dat te dezen het arrest wettig heeft beslist dat
het hoger beroep dat ingesteld werd, na
het eindvonnis, tegen het deel van het
eerste vonnis dat een definitieve beslissing was, laattijdig was,
Het middel faalt derhalve naar recht.

Wat het tweede middel betreft:
Het tweede middel verwijt het arrest
te hebben beslist dat wegens het feit dat
het vonnis van 18 januari 1983 niet meer
vatbaar is voor hoger beroep omdat de
termijn om dit rechtsmiddel in te stellen,
verstreken is, het definitief vaststaat dat
de aannemingsovereenkomst tussen partijen de woningen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 tot
voorwerp had, hoewel uit de motieven
van dat vonnis blijkt dat geen uitspraak
werd gedaan over het eventueel bestaan
van de overeenkomst voor de woningen
van de kavels 3 tot en met 8, waaruit eiseres afleidt dat het arrest het gezag van
gewijsde van het vonnis van 18 januari
1983 schendt en tevens de bewijskracht
van dit vonnis miskent.
Het vonnis van 18 januari 1983 wijst
er op dat het aansluit bij het vonnis van
11 mei 1976, wat overigens normaal is.
In het vonnis van 11 mei 1976 werd
uitdrukkelijk beslist dat op 10 augustus
1973 (verweerders) aan eiseres hebben
laten weten dat zij haar de werken toevertrouwden; zij behielden zich nochtans
het recht voor de werken voor de 14 woningen in verscheidene fases te doen uitvoeren en stopzetten en dit na het lanceren van de eerste fase.
In het vonnis van 18 januari zal dan
verder worden onderzocht of en wanneer
opdracht werd gegeven na de eerste fase
de volgende fasen uit te voeren.
Het arrest mocht dus zonder miskenning van de bewijskracht van het vonnis
van 18 januari 1983 beslissen:
« dat de redenen van dit vonnis onder
meer de volgende beslissingen inhouden : dat partijen een aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs hadden gesloten met betrekking tot 14 woningen »;
<< dat de eerste rechter, na nochtans te
hebben aanvaard dat er tevens een aan-
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nemingsovereenkomst was tot stand gekomen voor werken waarvan de uitvoering zou geschieden in een latere fase
volgens een overeen te komen planning,
zonder reden stelt dat er geen vergoeding is verschuldigd voor de niet-uitvoering van de woningen 3 tot en met 8 ».
In feite heeft de eerste rechter, na
naar het vonnis van 11 mei 1976 te hebben verwezen, klaarblijkelijk het vraagstuk van die 6 woningen uit het oog verloren, vermits hij met geen woord over
die woningen spreekt.
Het arrest heeft dus geenszins het gezag van gewijsde van de vonnissen van
de eerste rechter geschonden en evenmin de bewijskracht ervan miskend.
Het middel mist feitelijke grondslag.

Wat het derde middel betreft:
Het middel bestaat uit twee onderdelen.
Wat het eerste onderdeel aangaat:
Het middel verwijt het arrest geen uitspraak te hebben gedaan over de tegeneis die eiseres zowel in eerste aanleg als
in hoger beroep had ingesteld.
In eerste aanleg had eiseres betaling
gevorderd van 792.662 fr. wegens uitvoering van werken, som die evenwel niet
werd betaald.
In het vonnis van 11 mei 1976 werd in
dat verband beslist : aangezien er ook
geen aanleiding bestaat om aan aanleggers (hier verw.) reeds een provisie toe
te kennen, vermits verweerster (hier eiseres) voorhoudt dat zij zelf nog recht
heeft op 783.736 fr., welk bedrag zij bij
tegenvordering vraagt, een vraag die
niet van alle grond is ontbloot en trouwens door aanleggers (verw.) als dusdanig niet wordt betwist.
In de twee volgende vonnissen wordt
over die tegenvordering niet meer gesproken en wordt er geen rekening mee
gehouden bij de bepaling van de som
waartoe e!seres wordt veroordeeld.
In hoger beroep herhaalt eiseres haar
vordering op die som van 792.975 fr. (zie
zittingsbesluiten van 30 juni 1988 en besluiten ter griffie ingediend op 5 mei
1987).
Het arrest houdt hier klaarblijkelijk
geen rekening mee en doet geen uitspraak.
Het middel is dus gegrond.

Besluit: Cassatie op het derde middel.
Verwerping voor het overige.
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ARREST

(A.R. nr. 6694)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen:
Over het eerste middel: schending van
artikel 1055 vah het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest het hoger beroep
niet ontvankelijk verklaart, in zoverre
het gericht is tegen het vonnis van 18 januari 1983, op grand van de volgende
overwegingen : « dat het hager beroep
laattijdig is voor zover gericht tegen het
tweede vonnis in de mate dat het definitief is, vraag die hierover zal worden onderzocht (... ) »; dat « ( ••• ) ten aanzien van
het vonnis van 18 januari 1983, na de
neerlegging van het verslag van de bij
het eerste tussenvonnis aangestelde deskundige dat de redenen van dit vonnis
onder meer de volgende beslissingen inhouden : - dat partijen een aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs hadden
gesloten met betrekking tot veertien woningen;- dat het vaststond dat (eiseres)
haar kontraktuele verplichtingen niet
was nagekomen; - dat voor de schaderaming de woningen 11-12-13 en 14 in
aanmerking dienden te worden genamen; - dat de schade in concreto kon
worden geevalueerd zodat er geen aanleiding toe hestand tot indexatie over te
gaan; - dat echter aan de deskundige
een bijkomende opdracht diende te worden gegeven " die er namelijk in bestaat
aan de hand van hogervermelde beslissingen de juiste schade te berekenen ";
(... ) dat, waar in het dispositief van dit
vonnis aan de deskundige een bijkomende opdracht wordt gegeven nopens de
juiste schade en winstderving door (de
verweerders) geleden rekening houdend
" met de reeds in dit vonnis genomen beslissingen ", de formule " alvorens over
de grond van de zaak zelf te oordelen "
niet het definitief karakter ontneemt aan
de in het vonnis genomen beslissingen,
maar dient te worden begrepen als doelende op de grond van de zaak betreffende de schadevergoeding, zoals (de verweerders) met reden opwerpen; dat,
gezien de ontoelaatbaarheid van het hager beroep gericht tegen het vonnis van
18 januari 1983, de hierboven aangehaalde beslissingen van de eerste rechter
kracht van gewijsde hebben tussen partijen, zodat het hof (van beroep) niet
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meer vermag de grieven te onderzoeken
van (eiseres) voor zover deze onder meer
de contractuele aansprakelijkheid van
(eiseres) en de schaderaming in concreto
voor de goederen die het opnoemt betreffen; dat hierbij nog dient te worden opgemerkt dat in het eindvonnis van 2 januari 1987 over deze punten trouwens
geen uitspraak wordt gedaan >>,

terwijl de regel neergelegd in artikel
1055 van het Gerechtelijk Wetboek, dat
tegen ieder vonnis alvorens recht te
doen hoger beroep kan worden ingesteld
tegelijkertijd als tegen het eindvonnis, al
is het betekend en is de gewone termijn
van hoger beroep verstreken, is erin berust, of is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, ook geldt wanneer het vonnis alvorens recht te doen reeds een of
meerdere eindbeslissingen bevat waardoor de rechtsmacht van de rechter over
bepaalde geschilpunten is uitgeput, in de
zin van artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en het hoger beroep
tegen deze eindbeslissingen gericht is;
het arrest derhalve, door te beslissingen
dat het hoger beroep tegen de eindbeslissingen van het vonnis van 18 januari
1983 niet ontvankelijk is, op grond van
de overweging dat dit vonnis op 21 april
1983 aan eiseres werd betekend en binnen de maand vanaf deze betekening
geen hoger beroep werd ingesteld, al
werd tegen dit vonnis hager beroep ingesteld binnen de maand vanaf de betekening van het eindvonnis van 18 november 1986, en in dezelfde akte als waarin
hager beroep werd ingesteld tegen
laatstgenoemde vonnis, zoals vereist
door artikel 1055 van het Gerechtelijk
Wetboek, laatstgenoemde wettelijke bepaling schendt :

Overwegende dat het vonnis van
18 januari 1983 van de Rechtbank
van Koophandel te Leuven in zijn
dictum aan de deskundige Vandenheuvel een bijkomende opdracht
gaf, met name « advies te gegeven
nopens de juiste schade en winstverdeling door (de verweerders) geleden rekening houdend met de
reeds in dit vonnis genomen beslissingen »; dat in het motiverende
gedeelte van het vonnis onder meer
werd beslist : dat het « vaststaat dat
(eiseres) haar kontraktuele verplichtingen niet nakwam; dat, wat de eerste fase (van de werken) betreft, de
deskundige reeds de vertraging en
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tekortkomingen (van eiseres) vaststelde; dat, wat de tweede fase betreft, (eiseres) naliet het basis-kontrakt verder uit te voeren, namelijk
voor de villa's op de percelen 1-2
(en) 9-10 »; dat « voor voor de schaderaming dient gesteld dat de woningen 11-12-13 en 14 en de garages
10-11-12-14 en 15 alsook de villa's
1-2, 9-10 en 15-16 in aanmerking dienen te worden genomen; dat ter zake de schade in concreto kan worden geevalueerd, namelijk de meerprijs de de bouwheer {de verweerders) moest uitkeren (...) »;
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dering van eiseres tegen de verweerders; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres
in de helft van de kosten; houdt de
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
23 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthys - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en De Gryse.

Overwegende dat voormeld vonnis, waarin werd beslist dat de vordering tot schadevergoeding van de
verweerders tegen eisers in beginsel
gegrond is, en dat voorts, « alvorens
over de grond van de zaak zelf te
oordelen », een deskundige aanstelt
om « advies te geven nopens de juiste schade en winstderving door (de
verweerders) geleden rekening houdend met de reeds in dit vonnis genomen beslissingen », geen « vonnis
alvorens recht te doen » is in de zin
van artikel 1055 van het Gerechtelijk Wetboek, maar ten opzichte van
die beslissingen « een eindvonnis »
in de zin van artikel 19, eerste lid,
van dat wetboek is en dienaangaanNr. 444
de gezag van gewijsde heeft;

Overwegende dat het arrest op
1e KAMER - 23 maart 1990
grond van de vaststellingen dat het
vonnis op 21 april 1983 aan eiseres
is betekend en dat deze laatste eerst
op 2 januari 1987 ertegen hoger be- RECHTBANKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN
- VONNIS - UITSPRAAK - VERHINDERDE
roep heeft ingesteld, wettig beslist
RECHTER - VERVANGING - AANGEWEZEN
« dat het hoger beroep laattijdig is
RECHTER - ONVERENIGBAARHEID - BEvoor zover gericht tegen (dat) vonGRIP.
nis, in de mate dat het definitief
is »;
Het voorschrift van art. 292, tweede lid,
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het nalaat
uitspraak te doen over de terugvor-

Ger. W. staat er niet aan in de weg dat
een rechter die tevoren in de uitoefening van een ander rechterlijk ambt
kennis heeft genomen van de zaak, bij
wettige verhindering van een rechter
die mede overeenkomstig art. 779
Ger. W. over de zaak heeft beraadslaagd, door de voorzitter van het gerecllt wordt aangewezen om de verhinderde rechter op het ogenblik van de
uitspraak te vervangen.
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(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VAN
INSTITUTIONELE
HERVORMINGEN,
WEGENFONDS T. VAN DEN MEERSSCHAUT, ASSUBEL)
ARREST

(A.R. nr. 6870)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 292, meer bepaald artikel 292, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en gesteld als volgt :
« doordat het bestreden arrest, na verweerder aansprakelijk te hebben gestelde voor de aanrijding zelf, waarbij hij
ernstig werd gekwetst, eisers, in hun
hoedanigheid van bewaarders van een
met een gebrek behepte vangrail langs
de autosnelweg, aansprakelijk stelt voor
een vierde van de schade van verweerder en hen veroordeelt tot de kosten van
het beroep,
terwijl artikel 292, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek stelt dat nietig is
elke beslissing " gewezen " door een
rechter die vroeger, bij het uitoefenen
van een ander rechterlijk ambt, kennis
genomen heeft van de zaak; deze nietigheid van openbare orde is, dus zelfs
ambtshalve moet worden ingeroepen, en
niet kan worden gedekt; artikel 292,
tweede lid, geen uitzondering voorziet
voor de magistraat die niet aan de beraadslaging deelneemt en slechts de beslissing mee uitspreekt; het bestreden arrest van de negende kamer van het Hof
van Beroep te Brussel geveld is op 19 oktober 1988 door de raadsheren Delvoie,
Scholler en Van Herck; het vonnis a quo
van de twaalfde kamer bis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel geveld is op 25 oktober 1984 door de rechters Gosseye, Calewaert en Van Herck;
raadsheer Van Herck aldus mede een arrest heeft uitgesproken in een zaak
waarvan hij reeds kennis had in een andere hoedanigheid, namelijk die van
rechter in de rechtbank van eerste aanleg; zodat het bestreden arrest nietig is
(schending van artikel 292, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek) >>:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat er is « gevonnist door de
heer Delvoie, raadsheer dd. Voorzitter, de heer Scholler, raadsheer, Me-
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vrouw de la Vallee Poussin, raadsheer, magistraten van de 9de kamer
van het Hof van Beroep te Brussel,
die aan de beraadslaging hebben
deelgenomen overeenkomstig artikel
778 Gerechtelijk Wetboek » en dat
er « gezien de wettige verhindering
van Mevrouw de Raadsheer de la
Vallee Poussin de uitspraak bij te
wonen, uitgesproken (is} in openbare zitting van dezelfde kamer op 19
oktober 1988 overeenkomstig de beschikking van de Eerste Voorzitter
d.d. 19 oktober 1988, en dit bij toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, waar aanwezig
waren: de heer Delvoie, Raadsheer
dd. Voorzitter, de heer Scholler,
Raadsheer, de heer Van Herck,
Raadsheer, de heer Gilliams, Mgevaardigd-griffier >>; dat uit het beroepen vonnis van 25 oktober 1984
blijkt dat de heer Van Herck vroeger, als rechter in de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, in eerste
instantie kennis heeft genomen van
de zaak;
Overwegende dat de opzet en
strekking van het voorschrift van
artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is, uit te sluiten
dat een rechter kennis zou nemen
van een zaak waarvan hij vroeger,
in de uitoefening van een ander
rechterlijk ambt, kennis heeft genomen;
Dat artikel 779, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek de voorzitter van een gerecht de mogelijkheid
biedt om, ten einde de afdoening
van een zaak te bevorderen bij wettige verhindering van een rechter
om de uitspraak bij te wonen van
een vonnis waarover hij mede heeft
beraadslaagd, een ander rechter aan
te wijzen om, zonder dat hij van de
zaak kennis heeft genomen, de verhinderde rechter bij de uitspraak te
vervangen;
Overwegende dat uit de combinatie van artikel 292, tweede lid, met
de bepalingen van artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek volgt, dat
het voorschrift van voormeld artikel
292, tweede lid, er niet aan in de
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fusies, opslorpingen of splitsingen en
weg staat dat een techter die tevolaat derhalve de in art. 124 W.I.B. vastren, in de uitoefening van een ander
gestelde neutrale regling onverkort (1).
rechterlijk ambt kennis heeft genamen van de zaak, bij wettige verhin- 2° Art. 125, tweede lid, W.I.B. is toepasdering van een rechter die mede
selijk op fusies, opslorpingen of splitovereenkomstig artikel 779 van het
singen van vastgoedvennootschappen,
waarbij, anders dan in de bij art. 124
Gerechtelijk Wetboek over de zaak
W.I.B. beoogde gevallen van fusie, opheeft beraadslaagd, door de voorzitslorping of splitsing, de exploitatie niet
ter van het gerecht wordt aangewewordt voortgezet (2).
zen om de verhinderde rechter op
het ogenblik van de uitspraak te
vervangen;
(IMMOBILIEN NOORDERLAAN N.V., !BEL N.V.,
VREYS T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANDat het middel faalt naar recht;
CIEN)

Procureur-generaal Krings heeft in

Om die redenen, verwerpt de substantie gezegd:
voorziening; veroordeelt de eisers in
N.V. Immobilien Noorderlaan was een
de kosten.
vastgoedhandelaar. Ze werd opgeslorpt
door N.V. Ibel, die evenwel geen vastgoedhandelaar is.
Ter gelegenheid van de opslorping
werden de goederen, die voor N.V. Immobilien handelsgoederen waren, in de
N.V. lbel ingebracht.
De N.V. Immobilien werd in vereffening gesteld en de vereffenaar was de h.
Vreys. Die vereffening werd kort daarop
afgesloten.
Het vraagstuk dat hier ter sprake
komt, houdt verband met een meerwaarde die - nadat N.V. Immobilien opgehouden had te bestaan - verwezenlijkt
werd door lbel, op een goed dat door
N.V. Immobilien werd ingebracht en, wat
haar betreft, deel uitmaakte van haar
handelsgoederen.
Nr. 445
Om de draagwijdte van deze zaak
goed te begrijpen, moet even naar het
systeem van de wet verwezen worden.
1• KAMER - 23 maali 1990
De winsten van een vennootschap worden in de regel onderworpen aan een
1° INKOMSTENBELASTINGEN - VEN- vennootschapsbelasting waarvan de aanslagvoet thans 43 % bedraagt.
NOOTSCHAPSBELASTING
BIJZONDERE
Bij ontbinding of vereffening van een
AANSLAGEN - ONTBINDING - FUSIE, OPvennootschap wordt op de bonus van de
SLORPING, SPLITSING - BELASTBAARHEID.
vereffening een bijzondere aanslag toegepast die veel minder bedraagt dan de
2° INKOMSTENBELASTINGEN - VEN- normale aanslagvoet, t.w. thans 21,5 %
NOOTSCHAPSBELASTING VASTGOEDVEN(art. 118).
NOOTSCHAP - FUSIE, OPSLORPING, SPLITDie zelfde bijzondere aanslagvoet is
SING - STOPZETTING VAN EXPLOITATIE ook van toepassing bij fusie, opslorping
BELASTBAARHEID.
en splitsing van een vennootschap (art.
1° Art. 125, eerste lid, W.I.B. beoogt het 123).
Die bijzondere aanslagvoet is evenwel
gewone geval van ontbinding van een
vennootschap, waarbij evenwel geen niet van toepassing (evenmin als de geeinde is gekomen aan de exploitatie;
(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
die bepaling heeft geen betrekking op
23 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Biitzler.
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wone aanslagvoet) wanneer de opslorpende, uit de fusie ontstane of gesplitste
vennootschap haar maatschappelijke zetel in Belgie heeft en de verrichting uitsluitend met aandelen beloond wordt
(art. 124) (Er zijn dan nog enkele bijzondere regels die hier niet ter sprake komen.)
Een bijzondere regeling is nochtans
van toepassing wanneer de ontbonden
vennootschap haar bedrijvigheid, al is
het maar tijdelijk, voortzet. In dat geval
blijft de gewone aanslagvoet van toepassing (artt. 98 tot 100).
Een soortgelijke regeling is van toepassing voor de vennootschap die vastgoedhandelaars zijn, al hebben ze hun
werkzaamheden beeindigd, doch die regel is enkel van toepassing voor de
meerwaarden die verwezenlijkt worden
op de goederen die koopwaren zijn en na
de ontbinding verkocht worden.
Te dezen heeft de N.V. lbel een goed,
dat door de N.V. Immobilien Noorderlaan voor ca. 6.500.000 werd gekocht,
voor 49.000.000 verkocht.
De stelling van de fiscus is dat de aldus verwezenlijkte meerwaarde bij toepassing van art. 125, tweede lid, aan de
gewone aanslagvoet van de vennootschapsbelasting onderworpen is.
De eisers zijn integendeel van oordeel
dat de toepassing van art. 124 (opslorping door een vennootschap die haar
maatschappelijk zetel in Belgie heeft) de
toepassing van art. 125, tweede lid, uitsluit, zodat noch de gewone noch de buitengewone aanslag ten laste van de Immobilien Noorderlaan kan gevestigd worden.
In die stelling is de meerwaarde die
lbel verwezenlijkt heeft, onderworpen
aan het stelsel van de meerwaarde op
bedrijfsgoederen, t.w. artt. 34, § 1, en 106
W.I.B.
De stelling van de eisers werd door de
directeur van de belastingen en door het
bestreden arrest verworpen.
Tegen die beslissing doen de eisers
twee middelen gelden.
Het eerste middel houdt verband met
de vennootschapsbelasting. Het tweede
met de solidariteitsbijdrage.
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Het gaat dus om een vastgoedhandelsvennootschap die door een ander
handelsvennootschap werd opgeslorpt.
Deze laatste zou evenwel geen handel in
onroerende goederen drijven.
Principieel moet de opslorping neutraal blijven ten opzichte van de toepassing van de bijzondere aanslag bepaald
in art. 118, d.w.z. dat de meer- en minderwaarden die aan het licht komen ter
gelegenheid van de opslorping, niet aan
de belastingen worden onderworpen. De
toepassing van die regel is onderworpen
aan de bijzondere voorwaarden gesteld
in art. 124, § 1, 1° en 2° (maatschappelijke
zetel, vergoeding van de inbreng in deelbewijzen). Derhalve wanneer meerwaarden aan het licht komen naar aanleiding
van de opslorping, worden ze niet belast,
hoewel luidens art. 118 bij de ontbinding
van een vennootschap een bijzondere
aanslag gevestigd wordt op het verschil
tussen de uitkeringen en het nog terugbetaalbaar werkelijk gestort en eventueel gerevaloriseerd maatschappelijk kapitaal (dus op de meerwaarden die op
dat moment aan het licht komen). Dit is
dus niet het geval bij opslorping indien
de voorwaarden in art. 124, § 2, gesteld,
vervuld zijn.
Nu komt daarbij art. 125 aan de beurt.
Dat artikel bestaat uit 2 delen.
Het eerste lid houdt verband met de
ontbonden vennootschap, waarvan de exploitatie blijft voortduren.
Men is het er over eens dat die bepaling enkel van toepassing is op de gewone ontbinding van een vennootschap, dus
niet bij fusie, opslorping of splitsing, omdat uiteraard in deze rechtsfiguur de
voortzetting van de exploitatie de grandslag ervan uitmaakt. In het geval in dit
eerste lid van art. 125 bedoeld, wordt dan
de gewone belasting toegepast, d.w.z. dat
er met de ontbinding voorlopig geen rekening wordt gehouden : er is dus geen
bijzondere aanslag op de verwezenlijkte
of uitgedrukte meerwaarden. Men lette
er op dat het hier gaat om een gewone
voortzetting van de exploitatie, dus niet
om een voortzetting met het oog op de
komende verdeling. Macht in het geval
van de fusie, opslorping of splitsing de
gewone aanslag worden toegepast, dan
schiet er van de bepaling van art. 124
Wat het eerste middel betreft:
niets over.
Art. 125, eerste lid, is derhalve onbeHet bestaat uit 5 onderdelen.
staanbaar met art. 124.
Alvorens die onderdelen te onderzoeHet tweede lid werd ingevoegd met de
ken zou ik het principieel probleem dat
zich hier voordoet, nader willen onder- wet van 25 juni 1973. Die wet heeft het
vraagstuk van de vastgoedhandelaars gezoeken.
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regeld. De grondslag ervan vindt met in
art. 36bis.
Het vraagstuk was nl. dat, principieel,
de meerwaarden verwezenlijkt op onroerende goederen die sedert meer dan 5
jaar, v66r de vervreemding ervan, voor
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, niet belastbaar
zijn voor zover de voorwaarden in art. 36
bedoeld, vervuld zijn.
De wetgever van 1973 heeft echter geoordeeld dat vastgoedhandelaars aan een
bijzonder statuut moesten worden onderworpen, omdat ze anders een aanzienlijk
en onverantwoord fiscaal voordeel zouden genieten.
Daarom werd besloten dat die handelaars geen vrijstelling van belasting op
meerwaarden verwezenlijkt op hun handelsonroerende goederen, zoals bepaald
in art. 36, zouden genieten. Die meerwaarden maken immers hun normale
winst uit, precies zoals voor een andere
handelaar die winst boekt op de verkoop
van zijn handelswaren. Een bijzondere
regeling werd evenwel in aanmerking
genomen wanneer de onroerende goederen sinds maar dan 5 jaar in het bezit
waren van die vastgoedhandelaars. Dit
was ook maar redelijk, vermits onroerende goederen geen gewone koopwaren
zijn die zo maar gekocht en onmiddellijk
nadien verkocht worden.
Naast die algemene regel werd ook
een tweede lid bij art. 125 gevoegd.
Dat tweede lid luidt als volgt :
« Ondanks het feit dat de exploitatie
geeindigd is, blijven de artt. 98 tot 100
van toepassing op ontbonden vennootschappen waarvan de beroepswerkzaamheid bestond in het kopen of bouwen en
het verkopen of verhuren van onroerende goederen, met betrekking tot de
meerwaarden betreffende de onroerende
goederen vermeld in art. 36bis. »
Als we te doen hebben met een gewone ontbinding van vennootschap, dan betekent dit dat de bijzondere aanslagvoet
geen toepassing vindt op de meerwaarden verwezenlijkt op de onroerende goederen die voor die vennootschap koopwaren uitmaken. Verliezen we immers niet
uit het oog dat die bijzondere aanslagvoet aanzienlijk minder bedraagt dan de
gewone aanslagvoet (de helft). Men lette
er echter op dat in dit geval de toestand
van de vastgoedhandelsvennootschap
minder gunstig is dan die van de gewone
vennootschap. De gewone vennootschap
wordt immers op het geheel van haar activa middelen be last (onder aftrek van
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het kapitaal), d.i. ook de koopwaren,
doch tegen een verminderde aanslagvoet,
terwijl de vastgoederenhandelsvennootschap voor wat haar onroerende goederen betreft die koopwaren uitmaken, aan
de gewone aanslagvoet wordt onderworpen. Dit is dus een zwaardere aanslag
dan de aanslag die op gewone handelsvennootschappen wordt toegepast.
Nu komt de vraag aan de beurt of die
bepaling al dan niet van toepassing is bij
splitsing, fusie of opslorping.
Merken we eerst op dat de tekst begint met de woorden « ondanks het feit
dat de exploitatie geeindigd is » « ••• blijven de bepalingen van de artt. 98 tot 100
van toepassing op ontbonden vennootschappen. »
Die tekst schijnt te wijzen op het algemeen geval van de ontbinding van een
vastgoedvennootschap, waarvan de werkzaamheden geeindigd zijn. Vergeten we
niet dat het eerste lid handelt over de
ontbonden vennootschap waarbij de exploitatie geen einde heeft genomen.
Voor zover het om het algemeen geval
van de ontbinding van een gewone vennootschap gaat, maakt het art. 125 een
samenhangend geheel uit.
Luidens het eerste lid past men de gewone aanslagvoet toe op de winsten die
verwezenlijkt worden door een ontbonden vennootschap die haar exploitatie
evenwel voortzet. Dat is redelijk en
uiteraard ook toepasselijk op een vastgoedvennootschap.
En dan komt het geval van de vastgoedvennootschap die ontbonden wordt
en haar exploitaties stopzet : op de winsten die evenwel op de handelsonroerende goederen zullen worden verwezenlijkt, na de stopzetting van de exploitatie, wordt de gewone aanslagvoet eveneens toegepast. Dit ligt dan in de lijn
van art. 36bis.
Men beoogt hier een aanzienlijke fiscale ontduiking te voorkomen. Een vastgoedvennootschap heeft een aanzienlijk
aantal onroerende goederen gekocht. Ze
bezit die goederen sinds meer dan 5
jaar. Om aan de belastbaarheid van haar
winsten overeenkomstig art. 36bis op die
goederen te ontsnappen, wordt ze ontbonden en stopt ze zogezegd met haar
exploitatie, doch haar onroerende goederen worden achteraf met winsten verkocht. Bij toepassing van art. 118 zouden
die winsten aan de verminderde aanslagvoet worden onderworpen.
Dat is hetgeen de wetgever van 1973
heeft willen voorkomen.

Nr. 445

HOF VAN CASSATIE

Tot daar is de redenering sluitend.
. Maar wil dit nu zeggen dat die bepahng ook toepasselijk is in geval van fusie, enz ...
Het arrest antwoordt hierop dat « de
algemene draagwijdte die het volledige
art. 125 (sedertdien) heeft ten aanzien
van een vastgoedvennootschap en dit ongeacht de omstandigheid dat de wetgever bij de voorbereiding van de wet van
25.6.1973 geen aandacht zou gehad hebben voor fusies op opslorpingen van
vastgoedvennootschappen, eraan in de
weg staat dat de ter gelegenheid van de
ontbinding met het oog op een fusie
vastgestelde meerwaarde op onroerende
goederen als bepaald in art. 36bis zou
vrijgesteld worden van de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting ».
Die redenering moet nader worden onderzocht. We komen zo pas te zien dat
het eerste lid van art. 125 met art. 124
niet bestaanbaar is, d.w.z. dat het bij fusie, opslorping of splitsing niet kan worden toegepast omdat in die gevallen de
exploitatie steeds wordt voortgezet, zodat
de bepaling van art. 125, lid 1, de toepas- ·
sing van art. 124 noodzakelijk uitsluit.
Dit laatste kan alleszins niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn.
Vermits het tweede lid van art. 125 het
geval bedoelt waar de exploitatie gei:!indigd is, hetgeen niet het geval is bij fusie, opslorping of splitsing, valt de opwerping die voor het eerste lid bestaat
hier weg : d.w.z. dat art. 125, tweede lid:
met art. 124 wei bestaanbaar is omdat
precies wordt uitgegaan van de beeindiging van de exploitatie.
Er is dus een merkelijk verschil tussen de draagwijdte van het eerste en de
draagwijdte van het tweede lid.
Kan men dan beslissen, zoals het arrest dat doet, dat de algemene draagwijdte die het volledige art. 125 sedert de
wet van 1973 heeft ten aanzien van vastgoederenvennootschap eraan in de weg
staat dat de ter gelegenheid van de antbinding met het oog op een fusie ... enz.
vastgestelde meerwaarde... zou vrijgesteld worden van de gewone aanslag?
H~t gaat naar mijn oordeel niet op te
beshssen dat de algemene draagwijdte
die het volledige art. 125 heeft ten aanzien van vastgoedvennootschappen meteen het geval regelt van de fusie ... enz.
Het moet dan worden bepaald waarom
de fusie aan de toepassing van~ art. 124
zou ontsnappen, alleszins wat de vastgoedvennootschappen te meer dat de
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draagwijdte van elk voor de twee !eden
van art. 125 zo uiteen lopend is .
Hier rijst immers een probleem dat de
huidige zaak goed in het Iicht stelt, doch
daarom de oplossing niet geeft.
In de regel wanneer er van fusie of opslorping wordt gesproken, gaat het om
vennootschappen die dezelfde doeleinden
nastreven of alleszins moet de vennootschap die uit de fusie of opslorping ontstaat de exploitatie van de oorspronkelijke vennootschap voortzetten, hetzij
voor het geheel hetzij voor een dee! van
haar bedrijvigheid. In dit geval krijgt de
bepaling van art. 124 hare voile uitwerking, d.w.z. dat er geen einde aan de exploitatie wordt gesteld en dat er alleen
een verschuiving van de opbrengsten
van de ene naar de andere plaatsvindt.
Dit geldt dan ook voor de vastgoedvennootschap. De handelsonroerende goederen worden door de uit de fusie ontstane
vennootschap verder verkocht en de
meerwaarden die op die goederen worden verwezenlijkt, worden in haar hoof~e belast (toepassing van art. 36bis). Dit
IS dan de normale toepassing. van art.
124.
Past men die bepaling niet toe zoals
in de stelling van het arrest, doch enkel
art. 125, tweede lid, dan betekent het dat
ten laste van de ontbonden vennootschap
op de vereffeningsmeerwaarde, in verband met de handelsonroerende goederen, de gewone aanslagvoet wordt toegepast en dat later, wanneer die goederen
door de uit de fusie ontstane vennootschap worden verkocht, opnieuw een gew<;me ~.elasting kan worden toegepast.
H1er riJSt dan een vraag die evenwel
door de wet niet wordt geregeld, t.w. op
welke grondslag grijpt de toepassing van
elk van die aanslagen plaats. Is het op
de boekwaarde op het ogenblik van de
opslorping of op een andere grondslag
zoals b.v. de verkoopprijs wanneer het
goed door de opslorpende vennootschap
wordt verkocht. Die vragen die van overwegend belang zijn, wijzen op het feit
dat de wetgever het vraagstuk niet heeft
geregeld. Mag de rechtspraak het dan regelen? Zou dit niet in strijd zijn met het
principe dat de fiscale wet van stipte toepassing is. Men past immers art. 125,
tweede lid, op een feitelijke toestand die
het tegenovergestelde is van de toestand
die in de tekst wordt beschreven.
Doch het kan nu ook zijn dat de exploitatie van de ingebrachte vennootschap door de uit de fusie ontstane vennootschap niet wordt voortgezet. In dat
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geval verliezen die goederen hun aard
van handelsgoederen en worden ze gewone bedrijfsgoederen, waarop dan de
regel van art. 36bis niet toepasselijk is.
In feite wijkt dit geval totaal af van
dat van art. 124, dat gestoeld is op de
voortzetting van de exploitatie. De vraag
stelt zich dan of men art. 124 mag toepassen en of art. 125, lid 2, niet eerder
toepasselijk is, vermits dan de exploitatie geeindigd is, zoals in die bepaling
wordt bedoeld. Het weze hier eraan herinnerd dat in art. 125, tweede lid, er
sprake is van een exploitatie die geeindigd is. Dit is klaarblijkelijk het geval
wanheer de inbreng gebeurt in een vennootschap die de exploitatie niet voortzet. Hier ook kan precies de bedoeling
bestaan door de inbreng in zulke vennootschap aan de toepassing van de belastbaarheid van de meerwaarden te
doen ontsnappen, wanneer de ingebrachte goederen te gelde gemaakt worden.
Dit is nu precies hetgeen de wetgever
heeft willen beletten wanneer het gaat
om een vastgoedvennootschap waarvan
de handelsonroerende goederen door de
opslorpende vennootschap worden verkocht. Het dringt zich dus op de feitelijke toestand van elk geval afzonderlijk
nauwkeurig te bepalen.

*
*

..

Met het oog op deze korte samenvatting van de wettelijke voorschriften mogen we thans de bestreden beslissing
verder onderzoeken.
Uit wat zo even werd uitgelegd blijkt
duidelijk dat een element van overwegend belang is : werd de exploitatie van
de N.V. Immobilien Noorderlaan al dan
niet verder gezet door de opslorpende
vennootschap Ibel.
Wat blijkt er in dit verband uit het arrest?
Op blz. 3 haalt het arrest aan dat in
beroep de appelanten aanvoeren dat art.
125, lid 2, ter zake niet toepasselijk is
daar de exploitatieactiviteit niet werd gestaakt. De eisers hebben de klemtoon gelegd op de overweging dat het al dan
niet staken van de exploitatie van groot
belang is. Zij schijnen te oordelen dat nu
die exploitatie niet geeindigd werd, art.
125, tweede lid, geen toepassing vindt.
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Van belang, hoewel hier geen feitelijke
vaststelling betreffende het vraagstuk
dat zoeven werd aangehaald, voorkomt,
is de overweging op blz. 7 :
« Ov. dat Ibel (die ten tijde van de antbinding eigenaar was van 1494 aandelen
Immobilien Noorderlaan op 1500) in een
nota gevoegd bij de brief van 28 juli 1977
aan het hoofdbestuur van het Ministerie
van Financien uitdrukkelijk mededeelde
dat zij geen vastgoedhandelaar was op
het ogenblik van de verkoop en het ook
nooit geweest is, en dat bij de fusie uit
vrije wil een einde werd gesteld aan de
kwaliteit van beroepspersoon (st 29, 3). >>
Hieruit zou kunnen worden afgeleid
dat de opslorpende vennootschap de activiteit van N.V. Immobilien niet heeft
voortgezet en dat derhalve de activiteit
van deze laatste vennootschap « geeindigd »was.
Doch dit is dan een gevolgtrekking in
feite die uiteraard niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort.
Aileen komt nog op blz. 8-9 het volgende voor : « Overwegende dat het daarenboven tegenstrijdig is enerzijds te willen
aantonen dat derde appelante (Immobilien Noorderlaan) haar exploitatie niet
beeindigde, en anderzijds voor te houden
dat de fusie-inbreng een likwidatieverrichting is, die niet aan de gewone aanslag onderworpen is.
Dit zou toelaten te oordelen dat het arrest beslist dat de opgeslorpte vennootschap haar exploitatie eindigde.
Het blijft evenwel een vraagteken omdat het arrest klaarblijkelijk het belang
van het vraagstuk heeft onderschat.
Het arrest beslist immers uitdrukkelijk « dat de vraag of de ontbinding van
deze vennootschap (Immobilien) een
einde aan de exploitatie heeft gemaakt
ter zake geen belang heeft daar in beide
hypothesen het resultaat identiek is : de
toepasselijkheid van de artt. 98 tot 100
op de vastgestelde meerwaarde ».
Het arrest heeft dus niet nader in feite
onderzocht of de vennootschap al dan
niet haar exploitatie had geeindigd.
We stelden zoeven vast dat dit vraagstuk echter doorslaggevend is om te bepalen of art. 125, tweede lid al dan niet
toepasselijk is.
Nog erger, het arrest gaat uit van het
standpunt dat dit vraagstuk zonder belang is omdat in elk geval (dus zowel in
geval van beeindiging als van voortzetting van de bedrijvigheid) de gewone belasting van toepassing is.
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Die stelling is onwettig.
Zoals zo even werd uiteengezet, in geval van voortzetting van de bedrijvigheid
ingevolge een opslorping grijpt deze
voortzetting van activiteit plaats door de
opslorpende vennootschap en dus niet
door de opgeslorpte vennootschap. In dit
geval is art. 124 toepasselijk ter uitsluiting van art. 125, lid 1. Deze laatste bepaling is enkel toepasselijk wanneer de
ontbonden vennootschap haar exploitatie
voortzet. Dat is uiteraard niet het geval
bij opslorping en in dat geval is de bepaling van art. 124 van toepassing, d.w.z.
dat wanneer de onroerende goederen
door de opslorpende vennootschap worden verkocht, de meerwaarde te haren
laste overeenkomstig art. 36bis zal worden belast.
Integendeel, bij beeindiging van de exploitatie door de vastgoedvennootschap,
gaat het klaarblijkelijk om het geval dat
in art. 125, tweede lid, wordt bedoeld.
Die bepaling is ook van toepassing bij
fusie, opslorping en splitsing, nu de
tekst geen enkele beperking in die zin
inhoudt.
Het eerste onderdeel van het eerste
middel werpt op dat nu het arrest beslist
dat noodzakelijkerwijze het eerste of het
tweede lid van art. 125 toepasselijk zal
zijn op een ontbonden vastgoedvennootschap, het niet mogelijk is te bepalen op
grond van welke bepaling de aanslag
wettig werd gevestigd en het Hof dus,
gezien die dubbelzinnigheid, de wettigheid van de beslissing niet kan onderzoeken.
Het onderdeel is gegrond wegens dubbelzinnigheid nu in elk geval, zo het arrest beslist dat art. 125, lid 1, ook toepasselijk is bij opslorping van een vastgoedvennootschap door een andere vastgoedvennootschap die de activiteit van de
eerste voortzet, de beslissing voormelde
wetsbepaling schendt.
Dit laatste maakt overigens ook het
voorwerp uit van het tweede onderdeel
dat derhalve eveneens gegrond is.
Er bestaat derhalve geen aanleiding de
andere drie onderdelen verder te onderzoeken.
Wat het tweede middel betreft:

Dit tweede middel houdt verband met
de solidariteitsbijdrage.
Deze solidariteitsbijdrage kan slechts
verschuldigd zijn voor zover de hoofdbelasting verschuldigd is.

Gelet op de conclusie op het eerste
middel, blijkt het onderzoek van dit
tweede middel overbodig, nu de cassatie
op het eerste middel noodzakelijk de cassatie van de beslissing betreffende de solidariteitsbijdrage meebrengt.
Besluit: Cassatie.

ARREST

(A.R. nr. F 1742 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen:
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 36bis, als ingevoerd
door artikel 8 van de wet van 25 juni
1973 tot wijziging van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen met betrekking
tot, inzonderheid, de belastingheffing
over meerwaarden, de grondslag en de
berekening van de vennootschapsbelasting en de belasting der niet-verblijfhouders, zomede tot de beteugeling van sommige vormen van belastingontduiking en
-ontwijking (B.S. 6 juli 1973), en v66r het
gewijzigd werd door artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 48 tot wijziging van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen inzake investeringsaftrek, meerwaarden en afschrijvingen van 22 juni
1982 (B.S. 26 juni 1982), 37, ingevoerd
door de wet van 20 november 1962 (B.S.
1 december 1962) houdende hervorming
van de inkomstenbelastingen en gecoordineerd door het koninklijk besluit van
26 februari 1964 tot coordinatie van de
wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen (B.S. 10 april 1964), en
v66r dat het werd opgeheven door artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 48 tot
wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen inzake investeringsaftrek, meerwaarden en afschrijvingen
van 22 juni 1982 (B.S. 26 juni 1982), 98,
ingevoerd door de wet van 20 november
1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen (B.S. 1 december
1962) en gecoordineerd door het koninklijk besluit van 26 februari 1964 tot coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen (B.S. 10
april 1964), en v66r het gewijzigd werd
door artikel 10 van het koninklijk besluit
van 12 augustus 1985 tot wijziging, wat
de Nederlandse tekst betreft, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
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(B.S. 3 september 1985), 99, ingevoerd met het oog op bet bevorderen van
door de wet van 20 november 1962 bou- prive-investeringen, van bet koninklijk
dende bervorming van de inkomstenbe- besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering
lastingen (B.S. 1 december 1962) en ge- van bet Wetboek van de Inkomstenbelascoordineerd door bet koninklijk besluit tingen (B.S. 19 oktober 1978), en uiteinvan 26 februari 1964 tot coordinatie van delijk opgebeven door artikel 66, § 2,
de wetsbepalingen betreffende de inkom- tweede lid, van de Programmawet van 2
stenbelastingen (B.S. 10 april 1964), 100, juli 1981 (B.S. 8 juli 1981), 97 en 110 van
ingevoerd door de wet van 20 november de Grondwet,
1962 boudende bervorming van de inkomstenbelastingen (B.S. 1 december
doordat bet arrest, met bevestiging
1962) en gecoordineerd door bet konink- van de beslissing van 26 februari 1982,
lijk besluit van 26 februari 1964 tot coor- genomen door de directeur der directe
dinatie van de wetsbepalingen betreffen- belastingen te Antwerpen, eerste dide de inkomstenbelastingen (B.S. 10 rectie, beslist dat de gewone aanslag in
april 1964), en v66r dat bet gewijzigd de vennootscbapsbelasting van toepaswerd door artikel 19 van de wet van 4 sing is op meerwaarden uit in artikel
augustus 1986 boudende fiscale bepalin- 36bis van bet Wetboek van de Inkomgen (B.S. 20 augustus 1986), 124, als ge- stenbelastingen vermelde onroerende
wijzigd door artikel 37 van de wet van 25 goederen verwezenlijkt door eerste eisejuni 1973 tot wijziging van bet Wetboek res ten gevolge van de inbreng, bij wijze
van de Inkomstenbelastingen met be- van fusie, van baar volledig vermogen in
trekking tot, inzonderbeid, de belasting- de derde eiseres op datum van 14 mei
beffing over meerwaarden, de grondslag 1976, en dat de daarbij aansluitende aanen de berekening van de vennoot- slag in de tijdelijke solidariteitsbijdrage
scbapsbelasting en de belasting der niet- door de eerste eiseres eveneens verscbulverblijfbouders, zomede de beteugeling digd is op de meerwaarde die onderworvan sommige vormen van belastingont- pen is aan de gewone aanslag in de venduiking en -ontwijking (B.S. 6 juli 1973), nootscbapsbelasting; bet arrest aldus been v66r bet gewijzigd werd door artikel slist op grond van de volgende overwe37 van de wet van 12 juli 1979 tot instel- gingen: « Vennootschapsbelasting - dat
ling van de landbouwvennootscbap (B.S. Immobilien Noorderlaan (met het oog op
6 september 1979), 125 van bet Wetboek een fusie) vervroegd ontbonden werd;
van de lnkomstenbelastingen, als gewij- dat het een vennootschap was waarvan
zigd door de wet van 25 juni 1973 tot wij- de beroepswerkzaamheid bestond in het
ziging van bet Wetboek van de Inkom- kopen of bouwen en het verkopen of verstenbelastingen met betrekking tot, in- huren van onroerende goederen en dat
zonderbeid, de belastingbeffing over ter gelegenheid van de fusie vastgestelde
meerwaarden, de grondslag en de bere- meerwaarde een onroerend goed betreft
kening van de vennootscbapsbelasting vermeld in artikel 36bis W.I.B.; dat bijgeen de belasting der niet-verblijfbouders, volg de vraag of de ontbinding van deze
zomede de beteugeling van sommige vor- vennootschap een einde aan de exploitamen van belastingontduiking en -ontwij- tie heeft gemaakt ter zake geen belang
king (B.S. 6 juli 1973), 9ter van bet ko- heeft daar in beide hypothesen het resulninklijk besluit tot uitvoering van bet taat identiek is : de toepasselijkheid van
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de artikelen 98 tot 100 W.I.B. op de vastals ingevoerd door artikel 2 van bet ko- gestelde meerwaarde; dat immers, ten
ninklijk besluit van 16 maart 1977 bou- aanzien van de meerwaarde op onroedende wijziging met bet oog op bet be- rende goederen vermeld in artikel 36 bis
vorderen van prive-investeringen, van W.I.B., noodzakelijkerwijze bet eerste of
bet koninklijk besluit van 4 maart 1965 het tweede lid van artikel 125 van hettot uitvoering van bet Wetboek van de zelfde wetboek toepasselijk zal zijn op
Inkomstenbelastingen (B.S. 26 maart een ontbonden vastgoedvennootschap;
1977), verlengd door artikel 1 van bet ko- dat de omstandigheid dat de Raad van
ninklijk besluit van 27 december 1977 State zonder commentaar voorstelde de
(B.S. 30 december 1977) boudende wijzi- tekst van het oorspronkelijk regeringsging met bet oog op bet bevorderen van ontwerp te wijzigen erop duidt dat er prive-investeringen van bet koninklijk in strijd met de stelling van (de eisers)
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering - tussen de oorspronkelijke tekst en devan bet Wetboek van de Inkomstenbelas- ze door de Raad van State voorgesteld,
tingen, en v66r bet gewijzigd werd door gelezen in samenhang met het toen gelartikel 1 van bet koninklijk besluit van dende artikel 125, geen inhoudelijk ver25 september 1978 houdende wijziging, schil bestaat en derhalve, met de woor-
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den van (de eisers) (nr. 10), "de fusie en
de opslorping van immobilienvennootschappen automatisch en zonder discussie binnen de letter van de wet " vallen;
dat het niet onredelijk en ondenkbaar is
dat de wetgever gelijktijdig enerzijds onder strikte voorwaarden winsten en baten vastgesteld ter gelegenheid van de
inbreng van de algemeenheid van de
goederen tijdelijk vrijstelt van de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting
zonder
de vastgoedvennootschappen
daarvan expressis verbis uit te sluiten
(art. 40, § 1, 2, b, W.I.B.), en anderzijds
impliciet de vrijstelling van de gewone
aanslag ten aanzien van vastgoedvennootschappen die wei ontbonden worden,
afgeschaft; dat de wetgever door het invoegen van artikel 125, al. 2, in het
W.I.B. voor vastgoedvennootschappen
een belastingregime heeft ingesteld dat
strenger is dan het gewone regime; dat
de algemene draagwijdte, die het volledige artikel 125 sedertdien heeft ten aanzien van vastgoedvennootschappen en
dit ongeacht de omstandigheid dat de
wetgever bij de voorbereiding van de
wet van 25 juni 1973 geen aandacht zou
gehad hebben voor fusies of opslorpingen van vastgoedvennootschappen, eraan
in de wet staat dat de ter gelegenheid
van de ontbinding met het oog op een fusie vastgestelde meerwaarde op onroerende goederen als bepaald in artikel
36bis W.I.B. zou vrijgesteld worden van
de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting; dat de omstandigheid
dat het nodig leek administratieve onderrichtingen te verstrekken (Comm. I.B.
125/13) om onbillijke gevolgen die de
wetswijzingen zou kunnen veroorzaken
doordat artikel 124, § 3, W.I.B. niet uitdrukkelijk met de nieuwe regeling in
overeenstemming werd gebracht, er enkel op wijst dat de wetgever geen oog
heeft gehad voor dit aspect van de antbinding en fusie van een vastgoedvennootschap; dat de fusie van een vastgoedvennootschap, die na ontbinding opgeslorpt wordt door een niet-vastgoedvennootschap, geen fiscaal neutrale operatie is; dat immers in casu blijkt hoe
een onroerend goed als vermeld in artikel 36bis W.I.B. deel gaat uitmaken van
de activa als bedoeld in artikel 93, § 1, 2°,
a, van hetzelfde wetboek, en de vrijstelling voorzien in artikel 9 ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
W.I.B. bekomen werd voor de meerwaarde gerealiseerd op dit onroerend goed,
daar waar deze vrijstelling geen toepassing had kunnen vinden op een meer-
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waarde verwezenlijkt door een vastgoedhandelaar; dat uit de bestreden beslissing nog volgende feitelijke omstandigheden blijken, die door (de eisers) niet
tegengesproken worden; dat Immobilien
Noorderlaan het litigieuze terrein in 1969
van de stad Antwerpen kocht tegen de
prijs van ruim 6,5 miljoen frank, in 1974
een bouwtoelating bekwam, in 1975 verklaarde te verzaken aan het recht van
natrekking en aan de N.V. Atlantic House Antwerpen toelating gaf er een kantoorgebouw op te richten volgens de
voorschriften van deze bouwtoelating en
het in 1976 (door de fusie) inbracht in
Ibel; dat lbel bij notariele akte van 24 februari 1978 het terrein verkocht aan de
N.V. Atlantic House Antwerpen tegen de
prijs van 47.988.905 frank; dat !bel (die
ten tijde van de ontbinding eigenaar was
van 1494 aandelen Immobilien Noorderlaan op 1500) in een nota gevoegd bij de
brief van 28 juli 1977 aan het hoofdbestuur van het Ministerie van Financien
uitdrukkelijk meedeelde dat zij geen
vastgoedhandelaar was op het ogenblik
van de verkoop en het nooit geweest is,
en dat bij de fusie uit vrije wil een einde
werd gesteld aan de kwaliteit van beroepspersoon (stuk 29, 3); dat Immobilien
Noorderlaan en Ibel een aanzienlijk belastingvoordeel bekwamen door het terrein slechts na de fusie aan Atlantic
House te verkopen, en niet in 1974 of
1975, alhoewel er toen reeds overeenstemming zal bestaan hebben over het
feit dat laatstgenoemde in 1977 of 1978
tot aankoop zou overgaan; dat het tegengaan van een dergelijke belastingvermijding, ook indien belastingvermijding niet
de uitsluitende opzet van deze constructie was, volkomen beantwoordt aan
de bedoeling van de wetgever bij het invoegen van artikel 125, al. 2, in het
W.I.B.; dat het, gelet op het potentiele belastingvoordeel dat voortspruit uit de omstandigheid dat het onroerend goed door
de fusie van koopwaar bedrijfsmiddel
werd, verder zonder belang is te weten
of (de eisers) enige voorkennis kunnen
gehad hebben van maatregelen tot stimulering van de economie die in 1977
aan de ondernemingen zouden geboden
worden; dat immers, alhoewel het in de
bestreden beslissing gebruikte begrip
" kunstgreep " wellicht een te pejoratieve
betekenis heeft, de becijfering door de
directeur van de door derde (eiseres)
middels de fusie ontweken belasting, die
door (de eisers) niet aangevochten wordt,
op zich het belang illustreert van de in
1973 doorgevoerde uitbreiding van het li-
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tigieuze artikel 125 tot alle erin omschreven meerwaarden van ontbonden vastgoedvennootschappen; dat deze uitbreiding tot gevolg heeft dat ten aanzien van
de op een onroerend goed als vermeld in
artikel 36bis W.I.B. vastgestelde fusiemeerwaarde het onderscheid tussen exploitatieverrichting en likwidatieverrichting fiscaal zonder betekenis is; dat het
daarenboven tegenstrijdig is enerzijds te
willen aantonen dat derde (eiseres) haar
exploitatie niet beeindigde en anderzijds
voor te houden dat de fusie-inbreng een
likwidatieverrichting is, die niet aan de
gewone aanslag onderworpen is; dat ter
zaken van de fusiemeerwaarde geen
dubbele aanslag werd gevestigd, en een
eventuele, theoretische onverenigbaarheid van de bepalingen van de artikelen
118 en 125 W.I.B. met het beginsel " non
bis in idem " niet toelaat te besluiten tot
de niet-toepasselijkheid van genoemd artikel 125 op de ontbinding (met het oog
op een fusie) van vastgoedvennootschappen; dat (de eisers) niet aileen de voordelen van hun juridische constructies mogen genieten, maar er ook de lasten van
moeten ondergaan; dat de beweegredenen die hen tot de fusie brachten ten
aanzien van de toepasselijkheid van artikel 125 W.I.B. irrelevant zijn; solidariteitsbijdrage - dat de solidariteitsbijdrage ingevolge artikelen 125 en 98 W.I.B.
en artikel 43 van de wet van 30 maart
1976 gevestigd wordt op de meerwaarde,
die overeenkomstig deze artikelen 125 en
98 onderworpen is aan een aanslag in de
vennootschapsbelasting; dat, waar de
aanslag in de vennootschapsbelasting
geldig werd bevonden, de litigieuze
meerwaarde ook aanleiding kan geven
tot het verschuldigd zijn van de solidariteitsbijdrage; dat de solidariteitsbijdrage
(evenals de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting) ingevolge het eerder genoemde artikel 125 op naam van
de ontbonden vennootschap ingekohierd
wordt; dat hieraan geen afbreuk wordt
gedaan door de afwijkende bepalingen
die het K.B. van 1 juni 1976 bevat met
betrekking tot vennootschappen wier fusie voldoet aan de voorwaarden van artikel 124 W.I.B. en wier fusiemeerwaarde
noch aan de gewone noch aan de bijzondere aanslag in de vennootschapsbelasting onderworpen zijn »,

terwijl, eerste onderdeel, met de overweging dat de vraag of de ontbinding
van eiseres sub 1 een einde aan de exploitatie heeft gemaakt, ter zake geen
belang heeft, nu, ten aanzien van de
meerwaarden op onroerende goederen
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vermeld in artikel 36bis van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, noodzakelijkerwijze ofwel het eerste ofwel het
tweede lid van artikel 125 van hetzelfde
wetboek toepasselijk is op een ontbonden vennootschap, het arrest in het ongewisse laat op grond van welk lid van
voornoemd artikel 125 de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting te dezen wordt toegepast op meerwaarden
vermeld in artikel 36bis, zodat de redenen van het arrest het Hof niet de mogelijkheid bieden zijn wettigheidscontrole
uit te oefenen (schending van artikel 97
van de Grondwet), en het onmogelijk is
de juiste wettekst te kennen op grond
waarvan de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting verschuldigd wordt
geacht (schending van artikel 110 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de meerwaarden
vastgesteld of verwezenlijkt door de opgeslorpte vennootschap ter gelegenheid
van een inbreng in de opslorpende vennootschap bij wijze van fusie, worden
vrijgesteld van de gewone aanslag in de
vennootschapsbelasting en artikel 125,
eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet op dergelijke
fusiemeerwaarden van toepassing is; de
enige aanslag die bij fusie of opslorping
geheven wordt, uitsluitend de bijzondere
liquidatie-aanslag is op de uitkering door
de vereffenaars van de opgeslorpte vennootschap van de nieuwe aandelen uitgegeven door de opslorpende vennootschap, waarvan de vrijstelling geregeld
wordt door artikel 124 van hetzelfde wethoek, dat op dat punt door de wet van 25
juni 1973 niet gewijzigd werd en waarvan de toepassing in onderhavig geval
niet werd betwist; artikel 125, eerste lid,
door de wet van 25 juni 1973 niet gewijzigd werd, noch door de invoering van
artikel 36bis van het wetboek, noch door
de invoering van artikel 125, tweede lid,
zodat de vrijstelling van de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting onder
artikel 125, eerste lid, ook na de wet van
25 juni 1973 blijft bestaan voor de meerwaarden door de opgeslorpte vennootschap verwezenlijkt of vastgesteld door
de inbreng bij wijze van fusie, met inbegrip van de meerwaarden en onroerende
goederen vermeld in artikel 36bis van
het wetboek; indien het arrest aldus
moet ge'interpreteerd worden dat het beslist dat de meerwaarden op onroerende
goederen vermeld in artikel 36bis, verwezenlijkt door eiseres sub 1 ter gelegenheid van de inbreng in eiseres sub 3 bij
wijze van fusie, onderworpen zijn aan de
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gewone aanslag in de vennootschapsbelasting, op grond van artikel 125, eerste
lid, het arrest derhalve de artikelen
36bis, 98, 99, 100 en, inzonderheid 125,
eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, schendt;

lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
vierde onderdeel, de opslorping van eiseres sub 1 van geen belang was voor,
en geen verband hield met, het verkrijgen van de belastingvrijstelling die na de
opslorping aan eiseres sub 3 werd verleend op grond van de artikelen 37 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 9 ter van het koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, nu het voornoemde
artikel 9ter, dat de vrijstelling inhoudt
van de meerwaarden op onroerende goederen, slechts werd ingevoerd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 16
maart 1977 (B.S. 26 maart 1977), houdende wijziging met het oog op het bevorderen van prive-investeringen van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; het arrest vaststelt
dat de inbreng door fusie plaatsvond op
14 mei 1970; een van de voorwaarden
van zodanige vrijstelling, met name de
afwezigheid van de hoedanigheid van
vastgoedhandelaar, beoordeeld wordt op
het ogenblik van het indienen van de
aanvraag, en eiseres sub 1, zoals iedere
andere immobilienvennootschap, ook
buiten het geval van fusie, aan deze
voorwaarde had kunnen voldoen door
zelf haar immobilienactiviteit tijdig stop
te zetten voor de aanvraag tot vrijstelling; een fusie van de vennootschap die
vastgoedhandelaar is met een vennootschap die deze hoedanigheid niet bezit
mitsdoen geen vereiste is tot het verkrijgen, met toepassing van voormeld artikel
9ter, van de volledige belastingvrijstelling op de meerwaarde verwezenlijkt bij
verkoop van de goederen, en deze vrijstelling bijgevolg volledig los staat van
de toepassing van artikel 124, in zoverre
dit artikel de toepassing van het beginsel
van de fiscale neutraliteit van fusies inhoudt; het arrest derhalve niet wettig
kan beslissen dat de fusie van eiseres
sub 1, die na ontbinding werd opgeslorpt
door eiseres sub 3, die een niet-vastgoedvennootschap was, geen fiscaal neutrale
verrichting is, om de reden dat een onroerend goed als vermeld in artikel 36bis
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dee! gaat uitmaken van de vaste
bedrijfsactiva bedoeld in artikel 93, § 1,
2a, van het wetboek, en dat de vrijstelling bedoeld in artikel 9ter van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
wetboek door middel van de fusie bekomen werd, terwijl deze vrijstelling geen
toepassing had kunnen vinden op een

I

derde onderdeel, naar luid van artikel
125, tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, de artikelen 98
tot 100 ook van toepassing blijven op
ontbonden vennootschappen waarvan de
beroepswerkzaamheid bestond in het kopen of bouwen en het verkopen of verhuren van onroerende goederen met betrekking tot de meerwaarden betreffende
de onroerende goederen vermeld in artikel 36bis, ondanks het feit dat de exploitatie geiHndigd is; noch uit deze bepa- ·
ling, noch uit de parlementaire documenten ter voorbereiding van de artikelen
36bis en 125, tweede lid, als ingevoerd
door de wet van 25 juli 1973, blijkt dat
het de bedoeling van de wetgever zou geweest zijn om, eensdeels, een strenger
belastingregime in te voeren voor meerwaarden op onroerende goederen vermeld in artikel 36bis, waardoor de vrijstelling van fusiemeerwaarden ten aanzien van vastgoedvennootschappen impliciet zou worden afgeschaft, of, anderdeels, zodanig ruime draagwijdte te geven aan artikel 125, tweede lid, dat het
ook van toepassing zou zijn op meerwaarden op onroerende goederen vermeld in artikel 36bis, die door de opgeslorpte vennootschap verwezenlijkt of
vastgesteld worden ter gelegenheid van
de inbreng bij wijze van fusie; de wetgever integendeel herhaaldelijk de bedoeling heeft geuit om, ten aanzien van
meerwaarden uit vastgoed, het vroeger
bestaande gunstregime met toepassing
van de verlaagde aanslagvoet voor meerwaarden af te schaffen en de meerwaarden op onroerende goederen vermeld in
artikel 36bis fiscaal te behandelen als gewone winsten uit voorraden van koopwaren of afgewerkte produkten; zodanige
meerwaarden uit voorraden van koopwaren of afgewerkte produkten verwezenlijkt door inbreng bij wijze van fusie niet
aan de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting ondenwrpen worden; indien het arrest aldus moet gei:nterpreteerd worden dat het beslist dat de
meerwaarden verwezenlijkt door eiseres
sub 1 ter gelegenheid van de inbreng in
eiseres sub 3 bij wijze van fusie, onderworpen zijn aan de gewone aanslag in
de vennootschapsbelasting op grond van
artikel 125, tweede lid, het arrest de artikelen 36bis, 98, 99, 100 en 125, tweede
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meerwaarde verwezenlijkt door een vast- eisers uitgenodigd was, of de exploitatie
goedhandelaar; indien het arrest aldus al dan niet beeindigd was (schending
moet gei:nterpreteerd worden dat het be- van de artikelen 36bis, 98, 99, 100 en 125,
slist dat de meerwaarden verwezenlijkt tweede lid, van het Wetboek van de Indoor eiseres sub 1 ter gelegenheid van komstenbelastingen) :
de inbreng in eiseres sub 3, bij wijze van
fusie, onderworpen zijn aan de gewone
Wat het eerste onderdeel betreft :
aanslag in de vennootschapsbelasting op
Overwegende dat artikel 125, eergrand van artikel 125, tweede lid, het arrest, mitsdien, zijn beslissing dat artikel ste lid, van het Wetboek van de In125, tweede lid, van het wetboek van toe- komstenbelastingen luidt : << Wanpassing is op alle ontbonden vastgoed- neer de ontbinding van een vennootvennootschappen, ook wanneer de meer- schap geen einde aan de exploitatie
waarde verwezenlijkt wordt door inbreng heeft gemaakt, blijven de bepalinbij opslorping, niet naar recht verant- gen van de artikelen 98 tot 100 van
woordt (schending van de artikelen 37,
124, 125, tweede lid, van het Wetboek toepassing »;
van de Inkomstenbelastingen en 9ter
Overwegende dat die bepaling het
van het koninklijk besluit tot uitvoering gewone geval van ontbinding van
van het Wetboek van de Inkomstenbelas- een vennootschap beoogt, waarbij
tingen);
evenwel geen einde is gekomen aan
vijfde onderdeel, eensdeels artikel 125, de exploitatie; dat ze geen betrektweede lid, van het Wetboek van de In- king heeft op « fusies, opslorpingen
komstenbelastingen slechts van toepas- of splitsingen », omdat in die gevalsing is wanneer de exploitatie door de len de exploitatie die de gefuseerde,
ontbonden vennootschap beeindigd is en, overgenomen of gesplitste vennootanderdeels, bij een fusie door opslorping schappen daarvoren verrichten, norde exploitatie door de opslorping heen
wordt voortgezet; het arrest derhalve maliter geheel of gedeeltelijk wordt
niet wettig kan beslissen dat de vraag of voortgezet; dat het bepaalde in artide ontbinding van de opgeslorpte ven- kel 125, eerste lid, derhalve de in arnootschap een einde heeft gemaakt aan tikel 124 van het wetboek vastgestelde exploitatie ter zake van geen belang de neutrale fiscale regeling onveris, op grand dat in beide veronderstellin- kort laat;
gen het resultaat, namelijk de toepasseOverwegende dat artikel 125,
lijkheid van de gewone aanslag met toepassing van de artikelen 98 tot 100 van tweede lid, van het Wetboek van de
het Wetboek van de Inkomstenbelastin- Inkomstenbelastingen luidt : « Ongen, identiek is; het arrest evenmin wet- danks het feit dat de exploitatie getig kan beslissen dat de uitbreiding van eindigd is, blijven de artikelen 98 tot
de toepassing van artikel 125, tweede lid, 100 ook van toepassing op ontbonvan het wetboek tot alle meerwaarden
van ontbonden vastgoedvennootschappen den vennootschappen waarvan de
tot gevolg heeft dat, ten aanzien van de beroepswerkzaamheid bestond in
op een onroerend goed, als vermeld in het kopen of bouwen en het verkoartikel 36bis, vastgestelde meerwaarden, pen of verhuren van onroerende
het onderscheid tussen exploitatiever- goederen, met betrekking tot de
richtingen en liquidatieverrichtingen fis- meerwaarden betreffende de onroecaal zonder betekenis is; indien het ar- rende goederen vermeld in artikel
rest aldus moet gei:nterpreteerd worden 36bis »;
dat het beslist dat de meerwaarden verDat die tekst, toegevoegd bij wet
wezenlijkt door eiseres sub 1 ter gelegenheid van de inbreng in eiseres sub 3, van 25 juni 1973, de belastbare
bij wijze van fusie, onderworpen zijn grondslag bepaalt van de meerwaaraan de gewone aanslag in de vennoot- den van de in artikel 36bis van het
schapsbelasting op grand van artikel 125, wetboek vermelde onroerende goetweede lid, het arrest mitsdien niet wettig kan beslissen dat artikel 125, tweede deren van vastgoedvennootschaplid, van het wetboek toepasselijk is op de pen, ingeval de exploitatie beeindigd
opslorping van een vastgoedvennoot- wordt; dat uit het doel en de strekschap, zonder in feite te onderzoeken, zo- king van de geciteerde wettekst, die
als het daartoe in de conclusies van de belastingantwi_iklng door vastgoed-
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vennootschappen wil tegengaan,
volgt dat hij ook toepasselijk is op
« fusies, opslorpingen of splitsingen » van bedoelde vennootschappen, waarbij, anders dan in de in artikel 124 van het wetboek beoogde
gevallen van « fusie, opslorping of
splitsing », de exploitatie niet wordt
voortgezet;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de kwestie of de ontbinding van eiseres sub 1, vastgoedvennootschap, naar aanleiding van haar
« opslorping » door eiseres sub 3,
een einde heeft gemaakt aan de
vastgoedexploitatie, zonder belang
is, omdat bij « opslorping, fusie of
splitsing » van een vastgoedvennootschap artikel 125 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen in elk
geval toepassing vindt, namelijk het
eerste lid van dat artikel, indien de
vastgoedexploitatie na de « opslorping, fusie of splitsing » wordt voortgezet, en het tweede lid van het artikel, indien zulks niet het geval is;
Overwegende dat uit het hierboven in onderhavig arrest overwogene evenwel volgt dat artikel 125,
eerste lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen niet toepasselijk is op « opslorpingen, fusies
of splitsingen » van vastgoedvennootschappen, waarbij de vastgoedexploitatie wordt voortgezet;
Dat de voormelde motivering van
het arrest derhalve het Hof niet de
gelegenheid biedt de wettigheid van
de beslissing te toetsen, omdat het
hof van beroep nalaat te onderzoeken of de « opslorping » van eiseres
sub 1 door eiseres sub 3 een einde
heeft gemaakt aan de vastgoedexploitatie;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing ter zake van de
aanslag ten name van eiseres sub 1
vastgesteld in het gewone stelsel
van de vennootschapsbelasting, de
vernietiging meebrengt van de beslissing inzake het verschuldigd zijn
van de solidariteitsbijdrage, ingevoerd bij artikel 43 van de wet van
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30 maart 1976 betreffende de econoherstelmaatregelen;
dat
mische
laatstbedoelde beslissing immers berust op de te vernietigen beslissing
over de aanslag in de vennootschapsbelasting;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
23 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Claeys Bouuaert.
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KAMER -

23 maart 1990

1° RECHTSBEGINSELEN

NE) -

(ALGEME-

ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECH-

TER.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- BESLISSING
VAN DE DIRECTEUR - DIRECTEUR VAN DE
BELASTINGEN - ONPARTIJDIGHEID - BEGRIP.

1° Een algemeen rechtsbeginsel is de re-

gel volgens welke een rechter onpartijdig moet zijn.
2° Het algemeen rechtsbeginsel volgens

hetwelk een rechter onpartijdig moet
zijn, geldt voor aile gerechten en derhalve oak ten aanzien van de directeur
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der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar die uitspraak doet
over de door de belastingschuldige ingediende bezwaren tegen het bedrag
van de te zijnen name vastgestelde
aan slag.

(VAN SAN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1790 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1988
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : " schending van het algemeen en
volstrekt rechtsbeginsel dat ieder geschil
met onpartijdigheid en neutraliteit moet
onderzocht worden : Dat uit het fiscaal
dossier blijkt: 1) dat de heer De Witte G.
aan de oorsprong ligt van de betwiste
aanslag, handelend in hoedanigheid van
hoofdcontroleur. Hij ondertekende o.a.
de volgende stukken; - bericht van wijziging van de aangifte d.d. 6.7.1981 betreffende aanslagjaar 1979 en 1980, - nota van taxatieambtenaar d.d. 14.7.1981,
i.v.m. het niet-akkoord zijn op het bericht van wijziging; 2) dat na neerlegging
van het bezwaarschrift d.d. 6.10.1981, de
hoofdcontroleur de heer De Witte belast
werd met het onderzoek van de zaak en
ditmaal in hoedanigheid van inspecteur
der belastingen. Dit blijkt uit het dossier
o.a. : - brief van de inspecteur aan verzoeker d.d. 6.9.83, verzoek tot het verstrekken van de nodige inlichtingen, brief der inspecteur d.d. 12.10.84 uitnodiging tot bespreking, - voorstel tot herziening belastbare grondslagen d.d.
24.10.1984, - bondige nota van onderzoek van de heer inspecteur aan de heer
directeur d.d. 13.12.1984; 3) dat de inspecteur der ]:lelastingen De Witte G. oorspronkelijk hoofdcontroleur - dan
handelend in de hoedanigheid van " gevolmachtigde beambte door de gewestelijke dlrecteur der directe belastingen
van Gent " - de bestreden beslissing
heeft genomen. Deze bestreden beslissing heeft als datum 13.12.1984. Dat het
Hof van Beroep te Gent van oordeel was
dat de delegatie voorzien is door de arti-
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kels 275 en 276 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en dat niets belet
dat de onderzoekende en rapporterende
inspecteur ook de auteur is van de navolgende beslissing. (Hetgeen volledig in tegenstelling is met het arrest van het Hof
van Beroep te Luik, d.d. 21 april 1988.)
Dat het Hof van Beroep te Gent dit volledig ten onrechte besliste. Het feit dat
dezelfde administratieve instantie aan de
oorsprong ligt van de betwiste aanslag,
vervolgens het onderzoek van het bezwaarschrift voert en tenslotte de beslissing nopens de toelaatbaarheid en de gegrondheid van de betwisting treft, houdt
een miskenning in van de rechten van
verdediging » :

Overwegende dat het middel niet
enkel een reden van wraking aanvoert, maar in de eerste plaats het
gebrek aan onpartijdigheid van de
ambtenaar die, nadat hij als zodanig
namens verweerder had gehandeld,
vervolgens als rechter uitspraak
deed over het geschil tussen de partijen; dat het middel derhalve berust
op de schending van een essentii:He
regel van rechtgsbedeling, zodat het
voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd;
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk een
rechter onpartijdig moet zijn, voor
alle gerechten geldt, en derhalve
ook ten aanzien van de directeur
der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar die uitspraak
doet over de door de belastingplichtige ingediende bezwaren tegen het
bedrag van de te zijnen name vastgestelde aanslag;
Overwegende dat voormeld algemeen rechtsbeginsel met name is
geschonden wanneer de beslissing
is gewezen door een rechter van wie
op objectieve gronden kan worden
gevreesd dat hij niet de waarborg
van onpartijdigheid biedt waarop de
justitiabele recht heeft; dat zulks inzake directe belastingen op de inkomsten het geval is wanneer de taxatieambtenaar die de betwiste aan-
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slag heeft vastgesteld, later, in de
hoedanigheid van door de directeur
der belastingen gedelegeerd ambtenaar, met toepassing van artikel 276
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen uitspraak doet over de
bezwaren die de belastingplichtige
tegen de door hem vastgestelde aanslag heeft ingediend;
Overwegende dat uit de aangevochten beslissing, waarnaar het arrest verwijst, en uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat te dezen de betwiste aanslag is vastgesteld door de
ambtenaar die daarna, in zijn hoedanigheid van door de directeur der
belastingen gedelegeerd ambtenaar,
uitspraak heeft gedaan over het
door eiser overeenkomstig artikel
267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bezwaar tegen de
aanslag;
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3•

KAMER -

26 maart 1990

ARBEIDSONGEVAL-

BEGRIP- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN ONGEVAL EN LET·
SEL - LETSELS VEROORZAAKT DOOR EEN
TWEEDE ONGEVAL DAT GEEN ARBEIDSONGEl·
VAL IS.

Wanneer de werknemer na een arbeidsongeval wordt getroffen door een ongeval dat geen arbeidsongeval is, worden
de letsels veroorzaakt door het tweede
ongeval geacht het gevolg te zijn van
het arbeidsongeval, indien het tweede
ongeval is veroorzaakt of mede veroorzaakt door letsels die het gevolg zijn
van het arbeidsongeval (1). (Art. 7 Arbeidsongevallenwet.)
(A.G. 1830 N.V. T. VAN DEN BOSCH, LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in

Overwegende dat het hof van be- substantie gezegd:
De voorziening stelt de vraag aan de
roep de aangevochten beslissing van
in hoever, bij het bepalen van de
de gedelegeerde ambtenaar niet orde
arbeidsongeschiktheid als gevolg van
nietig verklaart maar integendeel de een arbeidsongeval, rekening moet worgronden ervan overneemt; dat het den gehouden met de letsels die veroorarrest derhalve zelf nietig is;
zaakt zijn door een later ongeval dat
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
23 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de heer Krings, procureur-generaal
Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en K.M. Van der Elst,
Dendermonde.

geen arbeidsongeval is.
Deze vraag betreft niet de vaststelling
van de graad van arbeidsongeschiktheid
of de berekening van de arbeidsongevallenvergoeding, maar het recht op vergoeding; met andere woorden, de vraag is of
de door het tweede ongeval ontstane
schade gedekt wordt door de arbeidsongevallenverzekering.
De dekking door de verzekering van
de schade ontstaan uit een ongeval
houdt normaal verband met de aansprakelijkheid voor het ongeval. De arbeidsongevallenverzekering steunt evenwel
niet op de aansprakelijkheid, maar op
het bedrijfsrisico, d.w.z. het arbeidsongeval wordt geacht te behoren tot het normale risico dat inherent verbonden is
aan de bedrijfsvoering, ten behoeve
waarvan de werknemer zijn arbeid verricht (2).

1----------------(1) Zie cone!. O.M.
(2) Kamer, 1900-1901, Gedr. St., nr. 302,
biz. 4.

984

HOF VAN CASSATIE

Uit het voorgaande volgt dat het antwoord op de gestelde rechtsvraag niet
moet worden gezocht in de aansprakelijkheidsregelen van de artikelen 1382 en
1383 B.W., noch in de bepalingen van de
Arbeidsongevallenwet betreffende de
schadeloosstelling of de verzekering,
maar in het begrip arbeidsongeval als
omschreven in artikel 7 van de wet. De
volgende elementen van de begripsomschrijving komen daarvoor in aanmerking : het ongeval, d.i. de plotselinge gebeurtenis, het letsel en het oorzakelijk
verband tussen ongeval en letsel.
Als zodanig is het letsel ontstaan uit
het tweede ongeval niet veroorzaakt door
het arbeidsongeval. Om in aanmerking
te komen moet er dus niettemin indirect
een oorzakelijk verband bestaan tussen
het letsel en het arbeidsongeval, met name langs het tweede ongeval om.
Dat het tweede ongeval veroorzaakt is
door het arbeidsongeval zelf, is een weinig waarschijnlijke hypothese. Ofwel zullen alsdan de beide gebeurtenissen als
een geheel kunnen worden beschouwd;
ofwel heeft de tweede gebeurtenis ook
nog plaats tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst of op de weg van
het werk; maar dan gaat het om twee opeenvolgende arbeidsongevallen (3). In
geen van beide gevallen gaat het dus om
een opeenvolging van een arbeidsongeval en een gewoon ongeval.
Veeleer dan het arbeidsongeval zelf
zullen de daaruit ontstane letsels verband kunnen hebben met het tweede ongeval.
Twee mogelijkheden kunnen hier onder ogen worden genomen.
Ofwel hebben de letsels van het arbeidsongeval het tweede ongeval veroorzaakt, althans mede veroorzaakt. Bijvoorbeeld : als gevolg van een arbeidsongeval heeft de getroffene een been
gebroken; die beenbreuk is er later de
oorzaak van dat de getroffene in een bepaalde situatie zijn evenwicht niet kan
bewaren en ten val komt. Zander de
beenbreuk zou hij niet gevallen zijn. Ander voorbeeld : een arbeidsongeval heeft
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een zintuig aangetast; hardhorigheid is
er de oorzaak van dat de getroffene een
voertuig op de weg niet heeft horen aankomen; aantasting van het reukorgaan
heeft tot gevolg dat hij een gasuitwaseming niet tijdig gewaar werd. Zander het
letsel van het arbeidsongeval zou er
geen verkeersongeval plaats gehad hebben of zou de gastoevoer tijdig afgesloten zijn.
In de gegeven voorbeelden is weliswaar niet het arbeidsongeval zelf, maar
zijn toch de daaruit ontstane letsels de
rechtstreekse oorzaak van het tweede
ongeval en dus ook van de letsels die
daarvan het gevolg zijn.
Is het tweede ongeval door de letsels
van het arbeidsongeval veroorzaakt, dan
vormt dit oorzakelijk verband de onmisbare schakel voor het ononderbroken
oorzakelijk verband tussen het arbeidsongeval en de letsels van het tweede ongeval. Want zonder de letsels van het arbeidsongeval, en dus zonder dit ongeval
zelf, zou de getroffene geen tweede ongeval hebben gehad en derhalve ook geen
bijkomende letsels. Dit verantwoordt dat
de arbeidsongevallenverzekering zich tot
de vergoeding van de door het tweede
ongeval ontstane letsels uitstrekt.
Tweede mogelijkheid is dat de letsels
van het arbeidsongeval niet het tweede
ongeval zelf, maar de letsels van dit laatste hebben veroorzaakt.
Bijvoorbeeld : door het arbeidsongeval
heeft de getroffene zijn arm gebroken;
later komt hij ten val door eigen onvoorzichtigheid, een gladde vloer of de schuld
van een derde, en breekt zijn arm een
tweede maal; zonder de eerste breuk was
zijn arm voldoende stevig geweest om de
tweede val zonder breuk te doorstaan.
Zander het arbeidsongeval en de daaruit ontstane letsels zou het tweede ongeval weliswaar geen letsels tot gevolg
hebben gehad. Maar het arbeidsongeval
of de letsels daarvan hebben noch het
tweede ongeval noch de daaruit ontstane
letsels veroorzaakt. Oorzaak van deze
laatste is het tweede ongeval en dit is
noch door het arbeidsongeval noch door
de daaruit ontstane letsels ontstaan.
-------------------1 De keten van het oorzakelijk verband
(3) Zie omtrent de vaststelling van de ar- tussen het arbeidsongeval en de letsels
beidsongeschiktheid, wanneer de werlmemer van het tweede ongeval is dus onderbroachtereenvolgens door twee arbeidsongevallen ken. In tegenstelling tot de voorgaande
is getroffen: Cass., 15 okt. 1914 (Bull. en Pas., mogelijkheid ontbreekt hier de schakel
1915-16, I, 105) met concl. adv.-gen. Pholien; tussen de letsels van het arbeidsongeval
Cass., 20 juli 1916 (Bull. en Pas., 1917, I, 203) en het tweede ongeval.
met concl. adv.-gen. P. Leclercq; Cass., 3 jan.
Ontbreekt het oorzakelijk verband,
1958 (A.C., 1958, 255) en 25 mei 1977 (A.C.,
1977, 981).
dan is er in de arbeidsongevallenverze-
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kering geen plaats voor vergoeding van
de schade die is veroorzaakt door een
ongeval dat geen arbeidsongeval is.

*

*

In de bestreden arresten gaat het arbeidshof uit van de juiste stelling dat de
arbeidsongevallenverzekeraar de gevolgen van het latere ongeval dat geen arbeidsongeval is, moet dragen indien er
een oorzakelijk verband tussen beide ongevallen bestaat. Het vergist zich evenwei, wanneer het oordeelt dat er een zodanig oorzakelijk verband is, wanneer
« de letsels door het eerste ongeval teweeggebracht de letsels van het tweede
ongeval veroorzaakt of vergemakkelijkt
hebben ».
Zoals daareven werd uiteengezet, is
een noodzakelijk vereiste dat de letsels
van het arbeidsongeval het tweede ongeval zelf hebben veroorzaakt; het volstaat
niet dat de letsels van het arbeidsongeval de letsels van het tweede ongeval
hebben veroorzaakt en nog minder dat
zij deze aileen hebben vergemakkelijkt.
Alleen op deze laatste grond beslist
het arbeidshof dat de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het tweede ongeval, mede in aanmerking moet worden
genomen om het recht op arbeidsongevallenvergoeding te bepalen. Deze beslissing schendt artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet.
Het middel is gegrond.

Conclusie: Vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 7032)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 14 mei 1985 en 15
november 1988 (4) door het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 7, 9, 22 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof, uitspraak
doende over het door de verweerders in-

-----------------!
(4) De voorziening werd ingediend op 20 oktober 1989.
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gestelde hoger beroep tegen het vonnis
dat op 22 november 1982 door de eerste
rechter werd gewezen en waarbij het gedeelte der hoofdvordering met betrekking tot de periode, gaande van 8 mei
1979 tot en met 13 oktober 1979, als ongegrond werd afgewezen, besluit een
deskundige te belasten met het verstrekken van een advies nopens de graad en
de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de datum van consolidatie en
de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, hierbij verstaan zijnde dat de
arbeidsongeschiktheid voortvloeiende uit
het tweede ongeval mede ingecalculeerd
dient te worden; het arbeidshof bij arrest
van 14 mei 1985 overweegt « dat bij opeenvolgende ongevallen de wetsverzekering die de gevolgen van het eerste ongeval draagt, de gevolgen van een tweede
ongeval in het prive-leven overkomen
moet dragen enkel indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen beide ongevallen, met andere woorden, indien de
letsels door het eerste ongeval teweeggebracht de letsels van het tweede ongeval
veroorzaakt of vergemakkelijkt hebben
(...); dat ter zake in functie van de betwisting tussen de partijen derhalve
dient uitgemaakt te worden of de breuk
opgelopen bij het arbeidsongeval de fractuur opgelopen bij het prive-ongeval veroorzaakt of vergemakkelijkt heeft »; het
arbeidshof voorts in het arrest van 15 november 1988, waarbij het voornoemde
maatregel beveelt, beslist: « dat (eiseres)
verder voorhoudt dat zij enkel en alleen
gehouden is de gevolgen te dragen van
de letsels voortvloeiend uit het prive-ongeval voor zover de letsels voortvloeiend
uit het arbeidsongeval het prive-ongeval
hebben veroorzaakt of vergemakkelijkt;
dat de sequelen van het arbeidsongeval
derhalve niet het letsel van het prive-ongeval moeten hebben veroorzaakt of vergemakkelijkt, doch wel het ongeval zelf;
dat, vermits er geen betwisting kan over
bestaan dat de letsels voortvloeiend uit
het arbeidsongeval geenszins de val van
de fiets hebben veroorzaakt of vergemakkelijkt, het evident is dat (eiseres)
de gevolgen hiervan niet dient te dragen;
dat deze principiele uitgangspositie op
zich reeds voldoende is om het ingesteld
hoger beroep als ongegrond zijnde van
de hand te wijzen; dat het (arbeidshof)
deze stellingname van (eiseres) niet kan
bijtreden; dat evident de val met de fiets
de oorzaak is geweest van de breuk van
de rechter humerus op 1 mei 1979; dat
echter ook blijkt uit het deskundig verslag dat er een vermoeden bestaat dat de
letsels veroorzaakt door het eerste onge-
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val (arbeidsongeval) onvoldoende geheeld waren en aldus de letsels voortgebracht door het tweede ongeval (priveongeval) vergemakkelijkt hebben; dat in
het arrest d.d. 14 mei 1985 reeds werd
besteld dat bij opeenvolgende ongevallen
de wetsverzekeraar die de gevolgen van
het eerste ongeval draagt, de gevolgen
van een tweede ongeval in het prive-leven overkomen moet dragen enkel indien er een oorzakelijk verband bestaat
tussen beide ongevallen, met andere
woorden, indien de letsels door het eerste ongeval teweeggebracht de letsels
van het tweede ongeval veroorzaakt of
vergemakkelijkt hebben; dat ter zake nu
juist door de expert wordt aanvaard dat
de letsels van het eerste ongeval de letsels van het tweede ongeval vergemakkelijkt hebben; dat aan de hand van het
deskundig verslag zowel (tweede) als
(eerste verweerder) derhalve het bewijs
leveren van het oorzakelijk verband tussen de letsels van beide ongevallen; dat
de deskundige op gerechtvaardigde wijze
uitlegt waarom hij op medisch vlak de
voorkeur geeft aan een aanvaardbaar
vermoeden dat de letsels veroorzaakt
door het eerste ongeval, de letsels voortgebracht door het tweede ongeval vergemakkelijkt hebben; dat hij justifieert
waarom hij aanvaardt dat er geen voldoende heling bestond op 1 mei 1979; dat
bovendien, zoals hiervoor reeds vastgesteld, (eiseres) zelf aanvaardde in haar
regelingsvoorstel dat er geen heling op
vermelde datum bestond; dat het causaal
verband tussen de letsels voortvloeiend
uit het eerste en het tweede ongeval
mag geleverd worden door precieze, ernstige en overeenstemmende vermoedens,
die ter zake, op basis van het deskundig
verslag, aanwezig zijn; dat in functie van
de eisen van (eerste en tweede verweerder) dient vastgesteld te worden dat er
geen medische stukken worden overgelegd waarin met preciesheid de gevolgen
van het arbeidsongeval zijn beschreven;
dat het derhalve past dokter R. Mathijs
opnieuw aan te stellen met de (hierboven vermelde) opdracht »,
terwijl de arbeidsongevallenverzekeraar dient in te staan voor de vergoeding
van de letsels, veroorzaakt door ieder ongeval dat de werknemer tijdens en door
het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, hetgeen betekent dat tussen de letsels, waarvoor vergoeding wordt gevorderd, en het ongeval,
aangewezen als oorzaak van de letsels,
een oorzakelijk verband dient te bestaan;
hieruit volgt dat de arbeidsongevallen-

Nr. 447

verzekeraar enkel en aileen tot vergoeding van de uit het arbeidsongeval voortvloeiende letsels kan gehouden zijn,
tenzij wordt aangetoond dat latere letsels, waarvoor eveneens vergoeding
wordt gevorderd, slechts de voortzetting
of verergering zijn van het uit het arbeidsongeval voortvloeiende letsel; dientengevolge, in geval van opeenvolgende
ongevallen de arbeidsongevallenverzekeraar slechts dan tot vergoeding van de
uit het tweede ongeval voortvloeiende
letsels kan gehouden zijn, indien het
tweede ongeval, dat deze letsels veroorzaakte, noodzakelijk voortvloeit uit het
eerste ongeval, hetgeen veronderstelt dat
de restletsels van het eerste ongeval enige causale invloed hebben gehad op het
tot stand komen van het later ongeval;
een dergelijk oorzakelijk verband niet
valt af te leiden uit de enkele vaststelling dat de restletsels van het eerste ongeval de letsels van het tweede ongeval
hebben vergemakkelijkt; het arbeidshof
derhalve in de bestreden arresten op
grond van de aangehaalde feitelijke vaststellingen niet wettig kon beslissen, zonder het oorzakelijkheidsbegrip te miskennen, dat eiseres gehouden was tot
vergoeding van de letsels, voortvloeiende
uit het tweede ongeval :

Overwegende dat artikel 7 van de
Arbeidsongevallenwet als arbeidsongeval aanmerkt elk ongeval dat een
werknemer tijdens en door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een
letsel veroorzaakt;
Overwegende dat de feitelijke
vaststellingen van de bestreden arresten op het volgende neerkomen:
de eerste verweerder was op 11 december 1978 getroffen door een arbeidsongeval waarbij hij een breuk
van de rechterbovenarm opliep; op 1
mei 1979 overkwam hem een
« prive-ongeval » waarbij de rechterbovenarm nogmaals gebroken werd;
de door het arbeidshof aangestelde
deskundige uit het vermoeden dat
de door het eerste ongeval veroorzaakte letsels onvoldoende geheeld
waren en aldus de letsels van het
tweede ongeval vergemakkelijkt
hebben;
Overwegende dat de bestreden arresten oordelen dat de arbeidsongevallenverzekeraar die de gevolgen
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draagt van het eerste ongeval, dat
een arbeidsongeval is, mede de gevolgen van het tweede ongeval, dat
geen arbeidsongeval is, moet dragen, als de letsels van het eerste ongeval die van het tweede hebben
vergemakkelijkt; dat de appelrechters daardoor in de context van de
zaak uitsluiten dat voor de gehoudenheid van de arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van het
tweede ongeval vereist is dat het
tweede ongeval is veroorzaakt of
mede veroorzaakt door letsels die
het gevolg zijn van het eerste ongeval; dat zij aldus artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre
het arrest van 14 mei 1985 het hager
beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde arresten; gelet op artikel
68 van de Arbeidsongevallenwet,
veroordeelt eiseres in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
26 maart 1990 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Geinger.
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2° ONDERZOEKSGERECHTEN

REGELING VAN DE PROCEDURE- ADIEREN VAN
DE ONDERZOEKSRECHTER - ANDERE FEITEN REEDS BIJ RET VONNISGERECHT GEBRACHT.

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 werd aangenomen (1). (Art. 1119
Ger.W.)
2° Wanneer bepaalde aan een beklaagde

ten laste gelegde feiten reeds bij het
vonnisgerecht zijn aangebracht, is de
beslissing van het onderzoeksgerecht
waarbij de burgerlijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk wordt verklaard op grond dat
het de taak van het vonnisgerecht is
om aan de ten Jaste gelegde feiten de
juiste omschrijving te geven,. niet naar
recht verantwoord als uit de beslissing
van het onderzoeksgerecht blijkt dat
het gaat om andere feiten (2). Het
heeft in dat opzicht geen belang dat de
kwalificatie, in haar wettelijke bestanddelen, dezelfde is en dat de materiele feiten van valsheid in dezelfde
akten gepleegd zijn.
(VERBRUGGEN A. T. VERBRUGGEN F.)

Advocaat-generaal R. Declercq heeft in
substantie het volgende gezegd:
Eiser heeft zich in cassatie voorzien tegen een arrest van 12 januari 1989 van
de kamer van inbeschuldigingstelling te
Gent, waardoor zijn burgerlijke-partijstelling als niet ontvankelijk werd afgewezen.
In een eerste fase van deze rechtspleging waren zowel de eiser als de verweerder, door beschikking van de raadkamer van 24 september 1985, als daders
of mededaders naar de correctionele
rechtbank verwezen, onder meer wegens
een aantal feiten van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken.
(1) Cass., 18 sept. 1989, A.R. nrs. 8638 en
8646, supra, nrs. 39 en 40.
(2) Cass., 9 feb. 1988, A.R. nr. 1609 (A.C.,
1987-88, nr. 349).
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Op 15 oktober 1986 stelde eiser zich
burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter tegen zijn vader, de verweerder, onder meer wegens valsheid in geschriften.
Op 6 februari 1987 verklaarde de raadkamer deze burgerlijke-partijstelling niet
ontvankelijk omdat zij van oordeel was
dat het dezelfde feiten betrof als die
waarvoor verweerder reeds op 24 september 1985 naar de correctionele rechtbank was verwezen.
Die beschikking werd bevestigd door
het arrest van 8 mei 1987 van de kamer
van inbeschuldigingstelling.
Dat arrest werd echter door U vernietigd op 9 februari 1988 (3) omdat uit de
vaststellingen van het bestreden arrest
moest worden afgeleid dat de door de
burgerlijke partij ingestelde strafvordering betrekking had op andere feiten
dan die welke het voorwerp uitmaakten
van de vroegere verwijzing.
Als verwijzingsrechter velde dezelfde
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld, op 12 januari 1989
een arrest, waarin ze uw beslissing
naast zich neerlegde en de stelling van
haar arrest van 8 mei 1987 eenvoudig bekrachtigde.
De stelling van het bestreden arrest,
de niet-ontvankelijkheid van de bij de
onderzoeksrechter door de burgerlijke
partij aangebrachte strafvordering, zou
juist zijn indien het over dezelfde feiten
ging als deze waarvoor de verdachte
reeds eerder door het onderzoeksgerecht
naar het vonnisgerecht was verwezen;
dat dezelfde feiten onder een verschillende kwalificatie zouden worden voorgesteld, ware daarbij zonder belang (4).
De niet-ontvankelijkheid is echter niet
de juiste oplossing als het verschillende
feiten betreft.
De vraag nu of het dezelfde feiten of
verschillende feiten betreft, wordt in de
regel door de feitenrechter op onaantastbare wijze opgelost (5). Maar dergelijke

------------------1
{3} Cass., 9 feb. 1988, A.C., 1987-88, nr. 349.
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beslissing is maar onaantastbaar in zoverre de rechter geen juridische begrippen miskent, in zoverre uit de door hem
vastgestelde feitelijke gegevens de getroffen beslissing in rechte kan worden
afgeleid (6). De rechter mag zich niet tegenspreken. Vaststellingen en besluit
moeten verzoenbaar zijn.
Die controlebevoegdheid werd door U
uitgeoefend in uw vorig arrest van 9 februari 1988, waarin U vaststelde dat uit
de toen bestreden beslissing van 8 mei
1987 bleek dat het over andere handtekeningen ging dan bij de reeds bevolen
verwijzing, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling illegaal tot identiteit
van feiten besloten had.
Eens te meer moet er nu worden onderzocht of de feitelijke gegevens, waarop de oplossing moet stoelen, door het
Hof kunnen worden in acht genomen
zonder dat het zichzelf moet begeven op
de weg van het onderzoeken en beoordelen van de feiten zelf.
Nu weerom blijkt uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan dat
het over verschillende feiten gaat.
De beschikking van verwijzing van 24
september 1985 beperkt zich niet tot de
abstracte beschrijving van het misdrijf
valsheid in geschriften, maar verduidelijkt waarin de vervalsing bestaat. Valgens de bewoordingen zelf van de beschikking bestaan de valsheden hierin
dat de verdachten, als dader of mededader, op een aantal kwijtschriften de
handtekening hebben nagebootst van de
« titularis » of van de « volmachthouder ».
Ook in het bestreden arrest wordt bepaald waarin de valsheid in werkelijkheid bestaat.
De geschreven vordering van de procureur-generaal, welke dee! uitmaakt van
het bestreden arrest, identificeert de 45
kwitanties en/of stortingsbewijzen waarover het gaat en preciseert dat de valsheid hierin bestaat dat op die stukken de
handtekening werd nagebootst van Verbruggen Alfons.
Uit de bewoordingen zelf van de beschikking van 24 september 1985 en van
het arrest van 12 januari 1989 blijkt duidelijk dat het over gans verschillende

{4} Zie Cass., 12 maart en 8 april 1974, Pas.,
1974, I, 722 en 821; Cass., 13 aug. 1980, A.C.,
1979-80, nr. 700; Cass., 16 maart 1982, A.C.,
1981-82, nr. 422; Cass., 4 juli 1986, A.R.
nr. 5162, A.C., 1985-86, nr. 683; R. VERSTRAETEN,
De burgerlijke pal'tij en het gerechtelijk onderzoek, 1990, biz. 73-74.

1-----------------{6} Cass., 5 okt. 1982, A.C., 1982-83, nr. 85 en

{5} Cass., 9 en 16 nov. 1976, Pas., 1977, I, 281
en 300; Cass., 9 sept. 1981, Pas., 1982, I, 32;
Cass., 11 april 1984, A.R. nr. 3526, A.C., 1983-84,
nr. 464.

de voetnoot R.D. Vgl. nochtans Cass., 20 dec.
1976, A.C., 1977, 445, waar in uw arrest zelf
over de identiteit van feiten beslist wordt. In
?ezelfde zi~ : C~ss., 4 mei 1982, A.R. nr. 6723,
mzake GriJp, met gepubliceerd.
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feitelijke gedragingen gaat, over verschillende materiEHe feiten, al werden die
wellicht gepleegd in dezelfde stukken.
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heeft bepaald, zoekt men naar het verband dat kan gelegd worden tussen die
feiten en een of andere strafwet. De bepaling van de feitelijke gedraging maakt
Dat verschil, dat aldus reeds uit de ak- de begrenzing uit van het voorwerp van
ten van de rechtspleging blijkt en overi- het geding. De kwalificatie, integendeel,
gens door niemand wordt betwist, wordt van het misdrijf kan wisselen en wordt
zonneklaar als men een blik werpt op de door elke rechter, die verder in de zaak
bedoelde kwijtschriften. Daar is een optreedt, vrij bepaald in het stadium van
plaats voorbehouden voor de handteke- de procedure waarin hij zich bevindt.
ning van de titularis of zijn volmachthouder. Een andere plaats dient voor de
Nu is het wel zo dat in vele gevallen
handtekening van « de agent >> die val- het materieel voorwerp van de strafvorgens een voorafgedrukte tekst tekent dering, het feit waarvoor vervolgd wordt,
« voor echtverklaring van de nevenstaanenkel en alleen wordt aangewezen door
de handtekeningen >>.
de abstracte bewoordingen van de strafIn het eerste vak vindt men de zoge- wet, met daarbij de klassieke precisering
naamde handtekeningen van de perso- van tijd en plaats. In andere gevallen
nen vermeld in de beschikking van 24 voegt men er traditioneel enkele andere
september 1985, de clienten. In het twee- vermeldingen aan toe : bepaling van de
de vak vindt men de handtekening van ontvreemde zaken in geval van diefstal,
de « agent», de handtekening « Verbrug- aanwijzing van het slachtoffer bij slagen
gen >> waarover het nu gaat. Verwarring of verwondingen, omschrijving van het
tussen de twee soorten handtekeningen vervalsingsprocede bij valsheid in ge·is uitgesloten. De materialiteit van de schriften.
feiten is gans verschillend.
Volgens het bestreden arrest heeft dit
Niettemin heeft de kamer van inbe- allemaal geen belang, omdat . het zich
schuldigingstelling gemeend haar stel- aan de abstracte kwalificatie houdt en de
ling te moeten handhaven dat het over hoofdzaak vergeet, namelijk de bepaling
van de materiele gedragingen waarvoor
dezelfde feiten ging.
vervolgd wordt.
Om tot die conclusie te komen gaat de
In eenvoudige gevallen waarin het gekamer van inbeschuldigingstelling uit
van premissen die onaanvaardbaar zijn. pleegde feit dadelijk vermomd wordt in
de bewoordingen van de strafwet, rijst er
Als vertrekpunt stelt het arrest dat de meestal geen probleem van identificatie
kwalificatie enkel de wettelijke bestand- van het strafbaar feit. Eventueel moet de
delen van het misdrijf moet bevatten en telastlegging ge"interpreteerd worden aan
dat bijkomende vermeldingen, zoals de de hand van de processtukken die geaanwijzing van de benadeelde persoon of diend hebben om de telastlegging op te
van de persoon wiens handtekening ver- stellen.
valst werd, geen noodzakelijk deel uitMaar waar de telastelegging het, door
maken van de kwalificatie.
vermeldingen,
mogelijk
Dit vertrekpunt is- onverdedigbaar. Om bijkomende
tot onontvankelijkheid van een tweede maakt de concrete gedraging te herkenvordering te besluiten, is de vraag niet nen doorheen de geijkte bewoordingen
of de wettelijke misdrijfomschrijving van de kwalificatie, kan de rechter hier
identiek is maar of het vervolgde feit niet om heen. Het materiele feit begrenst zijn optreden, terwijl hij over de
hetzelfde is.
kwalificatie, als wettelijke omschrijving
Elke rechter die in het strafproces op- van het strafbare feit, vrijelijk kan betreedt, moet zich om te beginnen dezelf- slissen.
de vraag stellen : over welk feit gaat
De kwalificatieverplichting is overihet?
gens gans verschillend voor de vonnisgeDe rol van het onderzoeksgerecht, bij rechten en voor de onderzoeksgerechten.
het regelen van de rechtspleging, begint
Voor de vonnisgerechten behoort de
niet met het plakken van een etiket dat
kwalificatieverplichting tot de motiveeen abstract misdrijf voorstelt.
ringsverplichting. Een veroordeling is
Het begint met het bepalen van de ma- immers niet naar recht met redenen omteriele gedraging, die het voorwerp is kleed als de rechter niet het strafbaar
van de vervolging. Pas als men de feiten feit omschrijft en beschrijft met uitdruk-

990

HOF VAN CASSATIE

Nr. 448

kelijke vermelding van alle in de wet beMag de rechter de identiteit wijzigen
paalde bestanddelen (7).
van de door het misdrijf benadeelde perIn het onderzoeksgerecht integendeel soon? Ongetwijfeld, als men aanvankeis de beschrijvende kwalificatie, hoewel lijk dacht dat het misdrijf tegenover een
algemeen gebruikelijk en hoogst aanbe- bepaald persoon gepleegd werd en men
velenswaardig, toch geen essentiiHe ver- achteraf verneemt dat het feit zelf, dat
eiste. Hoofdzaak is dat het onderzoeks- niet gewijzigd wordt, in werkelijkheid
gerecht, vooral om te weten of de ten nadele van een ander werd gepleegd.
strafvordering niet verjaard is en om te
Maar als een beklaagde bij vergissing
weten welke richting aan de zaak moet vervolgd wordt voor een bepaalde diefgegeven worden, het verband legt tussen stal ten nadele van A gepleegd, kan men
het materieel gepleegde feit en een be- hem niet veroordelen voor een ten nadepaalde strafwettekst. Kwalificeren is le van B gepleegd, gans verschillend feit,
voor het onderzoeksgerecht een secun- ook al zijn de twee diefstallen in dezelfdaire bezigheid. Primair staat het bepa- de wettelijke bewoordingen gekwalifilen van het feit zoals het zich concreet ceerd.
voordeed.
Mag men, bij wijze van rekwalificatie,
Dit werd in het bestreden arrest over de identiteit vervangen van de persoon
het hoofd gezien. Volgens dit arrest in- wiens handtekening door de vervalser
derdaad is kwalificeren niet aileen zou nagebootst zijn? Zonder twijfel, als
hoofdzaak; er is niets anders.
de materitHe gedraging geen substitutie
Bij dit verkeerd vertrekpunt sluit een ondergaat, dus als de in de inleidende
akte bedoelde vervalsing betrekking
tweede vergissing aan.
heeft op dezelfde concrete daad.
In het bestreden arrest kan men lezen
In de bestreden beslissing gaat het
dat, als een zaak naar het vonnisgerecht
verwezen is en het feit gekwalificeerd is niet om een beter en juister beschrijven
« als valsheid in geschriften door de om- van een zelfde daad; het gaat om een
schrijving van de wettelijke bestandde- gans verschillende gedraging waarvan
len van dit misdrijf », het vonnisgerecht bij de vroegere verwijzingsbeslissing
deze kwalificatie mag aanvullen door geen spraak was.
vermelding van een of meer vroeger niet
Dat twee duidelijk onderscheiden veraangeduide benadeelden of door vermel- valsingen in een en hetzelfde stuk werding van de naam van een ander per- den gepleegd, verhindert niet dat de
soon dan degene die in de verwijzingsak- strafbare feiten verschillend zijn. Zo kan
te aangeduid was als deze waarvan de het zijn dat, bij veronderstelling, in een
handtekening zou nagebootst zijn.
zelfde gemeente en op een zelfde dag ieDie uitdrukkingen zijn dubbelzinnig mand het slachtoffer wordt van twee
identieke misdrijven door een enkel peren gevaarlijk.
soon gepleegd. In dergelijk geval zouden
Dat de strafrechter de juiste kwalifica- de kwalificaties, zowel wat de wettelijke
tie aan het strafbaar feit mag en moet bestanddelen als wat de gebruikelijke
geven, is onbetwistbaar. Hij moet de ver- bijvoeglijke vermeldingen betreft, volkomeldingen van de telastlegging even- men eensluidend zijn. Toch zijn het vertueel aanpassen, verbeteren of ver- schillende feiten (9), vatbaar eventueel
vangen.
voor afzonderlijke vervolging maar niet
Maar hij moet bij het gepleegde feit voor verwisseling onder het mom van reblijven, zoals het bepaald of bedoeld is kwalificatie.
in de akte die de zaak bij hem aanhanDe kamer van inbeschuldigingstelling
gig maakt (8). Niet alles is hem toegela- heeft, zowel nu als in haar vorig arrest
ten.
van 8 mei 1987, de basisbeginselen inzake ontvankelijkheid van de strafvordering, taak van de onderzoeksgerechten
(7) B.v. Cass., 23 april 1985, A.R. nr. 9317,
A.C., 1984-85, nr. 504; Cass., 6 mei 1986, A.R. en kwalificatiemogelijkheden van de
nr. 187, A.C., 1985-86, nr. 540; Cass., 21 okt. vonnisgerechten over het hoofd gezien.
1986, A.R. nr. 652, A.C., 1986-87, nr. 109; Cass.,
17 maart 1987, A.R. nr. 932, A.C., 1986-87, nr.
425 en de noot R.D.; Cass., 27 okt. 1987, A.R.
nr. 1428, A.C., 1987-88, nr. 117.

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

(8) Cass., 4 sept. en 3 dec. 1985 en 5 maart
1986, A.R. nrs. 4499, 9053 en 4790 A.C., 1985-86,
nrs. 3, 225 en 431.

(9) Vgl. inzake opzettelijke slagen of verwondingen, Cass., 29 sept. 1975, Bull. en Pas.,
1976, I, 124).

Besluit: cassatie.
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ARREST

(A.R. nr. 3215)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, waarnaar, in andere samenstelling, de zaak werd verwezen;
Gezien het arrest van het Hof van
9 februari 1988 (10);
Over het middel : schending van de artikelen 7, tweede lid, 97 van de Grondwet, 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 130, 182 en
231 van het Wetboek van Strafvordering;
doordat het bestreden arrest de door
eiser ten laste van verweerder ingediende ~lacht met stel~ing als burgerlijke
partlJ wegens valshe1d in geschrifte (tenlastelegging A) afwijst als zijnde onontvankelijk op de gronden « dat naar de
wet een feit zich leent tot de kwalificatie van valsheid in geschriften wanneer
iemand, in een door de wet beschermde geschrift, de waarheid vermomt op
een door de wet omschreven wijze, met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden waaruit een mogelijk nadeel
kan ontstaan; dat hoewel de kwalificatie
van dit feit in de regel met het oog op
duidelijkheid en volledigheid aangevuld
wordt door vermelding van de naam van
de benadeelde of benadeelden, alsmede
als in het onderhavig geval, door d~
naam van de persoon of de personen
waarvan de handtekening nagebootst
werd, tot meerdere omschrijving van de
vermomming van de waarheid << op een
door de wet omschreven wijze "• maken
deze bijkomende vermeldingen evenwel
geen noodzakelijk deel uit van de kwalificatie, die enkel de wettelijke bestanddelen van het misdrijf hoeft te behelzen;
dat zulks meebrengt dat het vonnisgerecht, waarnaar een feit, gekwalificeerd
als valsheid in geschriften door de omschrijving van de wettelijke bestanddelen van dit misdrijf verwezen wordt, aan
de hand van zijn onderzoek van het dossier en het behandelen van de zaak ter
terechtzitting deze kwalificatie mag aanvullen door vermelding van een of meer
benadeelden die in de beschikking tot
verwijzing niet aangeduid staan en/of
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door de naam van een andere persoon
dan degene die daarin aangeduid staat
als deze waarvan in werkelijkheid de
van valsh~id aangetijgde handtekening
de nabootsmg van handtekening zou uitmaken, zonder dat er sprake kan zijn
van onderzoek van een ander feit dan
datgent; wat voor hem aanhangig gemaakt 1s; dat daarvan uitgaande, het hof,
met de eerste rechter en de procureurg~neraal aa~neemt (zie meer bepaald
d1ens vordermg, biz. 5, zesde alinea) dat
de feiten, gekwalificeerd onder de tenlastelegging A dezelfde feiten betreft als deze wa~rvoor (verweerder) en (eiser)
reeds b1j de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde d.d. 24 september
1985 naar de correctionele rechtbank aldaar verwezen werden wegens inbreuken op artikelen 66, 194 en 196 van het
Strafwetboek en 197, 213 en 214 van het
Strafwetboek (valsheid in geschriften en
gebruik van de vervalste stukken); dat
meteen het hof de stelling van het openbaar ministerie onderschrijft met betrekking tot het onafscheidelijk met elkaar
v~rbonden zijn van de beide rechtsplegmgen op het stuk van de stuiting en de
schorsing van de verjaring; dat wat betreft de verjaring van de strafvordering
zelf het hof de vordering van het openbaar ministerie overneemt; dat het hof
evenwel niet instemmen kan met het beschikkend gedeelte van de vordering van
de procureur-generaal waar dit, tegenstrijdig met de motivering in verband
met de vereenzelviging van de feiten van
de tenlastelegging A en deze waarV-oor
(verweerder) en (eiser) reeds op 24 september 1985 naar de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde verwezen
werd, de verwijzing - in feite een overdoen van de verwijzing van (verweerder)
naar deze rechtbank nastreeft onder
aanneming van verzachtende omstandigheden; (dat het enig besluit), dat bij de
door het hof bijgevallen motivering in
verband met deze vereenzelviging aansluit en er uit volgt deze is dat de bestreden beschikking terecht de burgerlijke-partijstelling van (eiser) niet ontvankelijk heeft verklaard ''•

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest, nu het op impliciete maar zekere
wijze aanneemt dat de beschikking van
de raadkamer waarbij (eiser) en (verweerder) werden verwezen naar de correctionele rechtbank niet vermeldt dat
-------~----------1 de valsheid er ook zou in bestaan dat
(10} Cass., 9 feb. 1988, A.R. nr. 1609, A.C., ook de handtekening van (eiser) zou zijn
1987-88, nr 349.
vervalst, wat ten andere ook het geval is,
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niet wettig kan beslissen dat het de rechter van de grond zal vrijstaan de omschrijving aan te vullen zo daartoe grond
bestaat (schending van de artikelen 7,
tweede lid, van de Grondwet, 1 van de
wet van 17 april 1878, 130, 182 en 231 van
het Wetboek van Strafvordering);

tweede onderdeel, het bestreden arrest
met tegenstrijdigheid in de motieven is
behept nu het enerzijds op impliciete
maar zekere wijze aanneemt dat de beschikking van de raadkamer waarbij (eiser) en (verweerder) werden verwezen
naar de correctionele rechtbank niet vermeldt dat de valsheid er ook zou in bestaan dat ook de handtekening van (eiser) zou zijn vervalst, wat ten andere
ook het geval is, en anderzijds te kennen
geeft dat de rechter van de grond reeds
gevat is van de feiten (schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het bestreden arrest,
waar het overweegt da.t << hoewel de kwalificatie van dit feit in de regel met het
oog op duidelijkheid van volledigheid
aangevuld wordt door vermelding van de
naam van de benadeelde of benadeelden,
alsmede, zoals in het onderhavig geval,
door de naam van de persoon of de personen waarvan de handtekening nagebootst werd, tot meerdere omschrijving
van de vermomming van de waarheid
"op een door de wet omschreven wijze ",
maken deze bijkomende vermeldlngen
evenwel geen noodzakelijk deel uit van
de kwalificatie, die enkel de wettelijke
bestanddelen van het misdrijf hoeft te
behelzen », het feit zelf waarvoor een
verdachte naar het vonnisgerecht wordt
verwezen, verwart met de kwalificatie
van dit feit, nu de vermelding van de
persoon wiens handtekening werd nagebootst precies de beschrijving is van het
feit en niet van de kwalifica:tie (schending van de artikelen 7, tweede lid, van
de Grondwet, 1 van de wet vun 17 april
1878, 130, 182 en 231 van het Wetboek
van Strafvordering);
vierde onderdeel, het bestreden arrest,
uit de overweging dat << het vonnisgerecht (... ) aan de hand van zijn onderzoek van het dossier en het behandelen
van de zaak ter terechtzitting deze kwalificatie mag aanvullen door vermelding
van een of meerdere benadeelden die in
de beschikking tot verwijzing niet aangeduid staan en/of door de naam van een
andere persoon dan degene die daar·in
aangeduid staat als deze waarvan in
werkelijkheid de van valsheid aangetijg-- '

Nr. 448

de handtekening de nabootsing van
handtekening zou uitmaken >> niet wet-tig
kan concluderen dat << daarvan uitgaande, het hof, met de eerste rechter en de
procureur-generaal aanneemt (zie meer
bepaald diens vordering, blz. 5, zesde alinea) dat de feiten, gekwalificeerd onder
de tenlastelegging A, dezelfde feiten betreft als deze waarvoor (verweerder) en
(eiser) reeds bij de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde d.d. 24 september 1985 naar de correctionele rechtbank
aldaar verwezen werden wegens inbreuken op artikelen 66, 194 en 196 van het
Strafwetboek en 197, 213 en 214 van het
Strafwetboek) >>, nu het ten deze niet
gaat om « aanvulling door vermelding
van een of meer benadeelden die in de
beschikking tot verwijzing niet aangeduid staan en/of door de naam van een
andere persoon dan degene die daarin
aangeduid staat als deze waarvan in
werkelijkheid de van valsheid aangetijgde handtekening de nabootsing van
handtekening zou uitmaken », maar wel
om het feit dat, benevens de handtekeningen van de personen met name genoemd in de verwijzingsbeschikking van
de raadkamer en de inleidende dagvaarding ten gronde, ook de handtekening
van (eiser) werd nagebootst (schending
van artikel 97 van de Grondwet);

vijfde onderdeel, het bestreden arrest,
waar het het feit zelf waarvoor een verdachte naar het vonnisgerecht wordt verwezen, verwart met de kwalificati.e van
dat feit (zie het derde onderdeel) niet
wettig kan beslissen dat de feiten, gekwalificeerd onder de tenlastelegging A,
dezelfde feiten betreffen als deze waarvoor (verweerder) en (eiser) reeds naar
de correctionele rechtbank verwezen
werden (schending van de artikelen 7,
tweede lid, van de Grondwet, 1 van de
wet van 17 april 1878, 130, 182 en 231 van
het Wetboek van Strafvordering;
zesde onderdeel, het bestreden arrest,
nu het niet wettig beslist dat de feiten,
gekwaliceerd onder de tenlastelegging A,
dezelfde feiten betreffen als deze waarvoor (verweerder) en (eiser) reeds naar
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde werden verwezen, niet wettig verantwoordt waarom het << de stelling van
het openbaar ministerie onderschrijft
met betrekking tot een onafscheidelijk
met elkaar verbonden zijn van de beide
rechtsplegingen op het stuk van de stulting en de schorsing van de verjaring ,
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verwijzing wegens valsheid in geschrifte, het vonnisgerecht de kwalificatie mag aanvullen door vermelding van een of meer benadeelden
en/of door de naam van een andere
persoon dan degene die in de beschikking van verwijzing is aangeduid;
Overwegende dat die redenering
steunt op een verwarring tussen het
bepalen van de feiten die het voorwerp zijn van de vervolging en hun
juridische kwalificatie;
Overwegende dat het onderzoeksgerecht aileen dan tot de niet-ontvankelijkheid kon besluiten wanneer het vaststelde dat de materi{He
gedragingen die aan de verdachte
ten laste worden gelegd dezelfde
zijn als die waarvoor de ~aadkamer
r~eds een beschikking van verwijzmg verleende, welke ook de juridische omschrijving zij die aan bedoelde feiten moet worden gegeven;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
d~ stukken van de rechtspleging, de
fe1ten waarover de kamer van inbeschuldigingstelling zich moest uitspr~ken,. hierin bestonden dat op
kw1tantles en/of stortingsbewijzen
van de Anhyp-spaarders de handtekening van Alfons Verbruggen werd
nagemaakt;
Dat hieruit volgt dat het andere
feiten betreft dan die welke reeds
het voorwerp uitmaken van de beschikking van verwijzing van 24
september 1985, ook al was de kwalificatie van de feiten, in haar wettelijke bestanddelen, dezelfde en al
hadden de materHHe feiten van vervalsing betrekking op dezelfde akten;
Dat het arrest de beslissing niet
naar recht verantwoordt;
. Dat het middel in zoverre gegrond

Overwegende dat de beslissing
waartegen het middel gericht is
n.iet te verenigen is met het verwij:
zmgsarrest van 9 februari 1988;
Dat het middel dezelfde strekking
heeft als het bij dat arrest aangenomen middel;
Dat het derhalve moet worden
voorgelegd aan de verenigde kamers
van het Hof;
Overwegende dat verweerder samen met eiser, door beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 24 september 1985
naar de correctionele rechtbank ver:
wezen werd onder meer wegens feiten van valsheid in geschrifte ter
zake dat hij, als dader of mededader, op een aantal kwijtschriften de
handtekening van de titularis of van
de volmachthouder heeft nagemaakt;
Overwegende dat eiser zich op 15
oktober 1986, bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, burgerlijke
partij stelde tegen verweerder, onder .meer we gens valsheid in geschnfte door namaking van de
handtekening van eiser;
Overwegende dat, door beschikking van de raadkamer van 6 fe~ruari 19~7, de burgerlijke-partijstellmg als met ontvankelijk werd afgewezen omdat het, naar het oordeel
van de raadkamer, dezelfde feiten
betrof als die waarvoor de verdachte
door beschikking van 24 september.'
1985 naar de correctionele rechtbank werd verwezen en omdat aldus
« de burgerlijke-partijstelling rechtstreeks verband (hield) met de feiten waarvan de rechter ten grande
werd gevat »;
Dat de kamer van inbeschuldi- lS;
gingstelling, op het verzet van de
burgerlijke partij en als verwijzingsrechter na cassatie, de beschikking
Om die redenen, vernietigt het bevan de r<l:adkamer bevestigt op
grand dat m de eerste en in de streden arrest; beveelt dat van dit
tweede rechtspleging de kwalificatie arrest melding zal worden gemaakt
van de feiten dezelfde is en dat, na op de kant van het vernietigde ar-
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rest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwij st de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld; beslist dat dit gerecht zich
overeenkomstig artikel 1120 van het
Gerechtelijk W etboek zal voegen
naar de beslissing van het Hof betreffende het door het Hof beslechte
rechtspunt.
27 maart 1990 - Verenigde Kamers -

Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,

advocaat-generaal.

Nr. 449
2°

KAMER -

27 maart 1990

VERJARING -

STRAFZAKEN - TERMIJNEN
- STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING - MISDRIJF GEPLEEGD TUSSEN
TWEE TIJDSTIPPEN ZONDER NADERE BEPALING VAN TIJD - ONMOGELIJKHEID VOOR
HET HOF NA TE GAAN OF DE STRAFVORDERING ALDAN NIET VERJAARD WAS.

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt onder vermelding
dat hij de feiten heeft gepleegd tussen
een bepaalde datum en een andere datum, zonder nadere bepaling, en het
Hof aan de hand van de processtukken
waarop het acht vermag te slaan, niet
kan nagaan of de strafvordering al
dan niet verjaard was, vernietigt het
Hof de veroordeling met verwijzing

(VAN WYNSBERGHE)
ARREST

(A.R. nr. 3312)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 21, 22

van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering en 97 van de Grondwet:

OverWegende dat eiser door het
arrest tot correctionele straf wordt
veroordeeld wegens feiten die werden gepleegd « herhaaldelijk op niet
nader te bepalen tijdstippen te Gavere (Vurste) tussen begin 1981 en
17 mei 1983 »;
Overwegende dat het arrest noch
in de eigen redengeving noch door
te verwijzen naar de redengeving
van het beroepen vonnis preciseert
op welke datum of data de bewezen
verklaarde feiten zijn gepleegd;
Overwegende dat noch uit het arrest noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de bewezen verklaarde feiten werden gepleegd minder dan
drie jaar voor een de verjaring stuitende daad van onderzoek of van
vervolging die minder dan drie jaar
voor de uitspraak van het arrest zou
zijn verricht of dat er een grond van
schorsing van de verjaring is ontstaan;
Overwegende dat het Hof derhalve in de onmogelijkheid verkeert na
. te gaan of de strafvordering op de
dag van de uitspraak van het arrest
al dan niet verjaard was;

(1). (Art. 97 Gw.; artt. 21, 22 en 23 wet
17 april 1878.)
Om die redenen, ongeacht de door
--------------~--! eiser aangevoerde middelen, dle niet
(1) Cass., 9 en 17 juni 1987, A.R. nr. 830 en
5760 {A.C., 1986-87, nrs. 601 en 635); zie Cass.,
22 nov. 1989, A.R. nr. 7577 {ibid., 1989-90, nr.
186).

tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden; vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dlt arrest
melding zal worden gemaakt op de

Nr. 450
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kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
27 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever de h. D'Haenens - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G.
Mortier, Gent.

de burgerlijke partij en de kosten
van de strafvordering ten laste van
de Staat laat;
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 450
2• KAMER - 27 maart 1990

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN
CASSATIE TE VOORZIEN - STRAFVORDERING
- ONBEVOEGDVERKLARING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep Nr. 451
van de beklaagde tegen de beslissing
waarbij het strafgerecht zich onbe2•
voegd verklaart om van de strafvordering kennis te nemen (1).

KAMER -

27 maart 1990

MISDRIJF (BELIEN T. CAMPS, TIELEMANS)
ARREST

(A.R. nr. 3518)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de vorderingen
van het openbaar ministerie en van
Nota arrest nr. 450 :
(1) Cass., 8 maart 1988, A.R. nr. 1758 (A.C.,
1987-88, nr 424).

RECHTVAARDIGING OVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP.

ON-

Niet naar recht verantwoord is de op onoverkomelijke dwaling gegronde vrijspraak, wanneer het arrest beslist dat
de beklaagde wist dat zijn handelwijze
wettelijk niet toegelaten was, maar dat
hij gehandeld heeft op grand van een
verschoonbare dwaling omtrent het
wederrechtelijk karakter van zijn handelingen (1).

1----------_..;.._____
Nota arrest nr. 451 :
(1) Zie Cass., 19 mei 1987, A.R. nr. 964 (A.C.,
1986-87, nr. 554) en noot R. Verstraeten in
R. W., 1987-88, 676; Cass., 15 nov. 1988, A.R. nr
2374, en 24 mei 1989, A.R. nr. 7169 (A.C.,
1988-89, nrs. 153 en 542); A. DE NAUW, « La consecration jurisprudentielle de !'etat de necessite ''• in R.C.J.B., 1989, biz. 593 tot 630 (biz
621 en 622).
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. DE VOS, BUELENS,
BUEDTS)
ARREST

(A.R. nr. 3591)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 71 van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep de verweerders vrijspreekt omdat hun gedraging berust op een dwaling die verschoonbaar is,
terwijl het hof van beroep zich niet
uitdrukkelijk uitspreekt over de vraag of
het de dwaling, die het in hoofde van de
verweerders meent te moeten vaststellen, beschouwt als een grond van verschoning dan wei als een grand van
rechtvaardiging omdat zij onoverwinnelijk zou zijn :

Nr. 451

Overwegende dat blijkens het arrest de feiten hierin bestaan dat de
verweerders een systeem van « politiesepot » toepasten waarbij zij beslisten sommige processen-verbaal
in verkeerszaken niet over te rnaken aan de procureur des Konings
doch deze zelf zonder gevolg te klasseren;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben overwogen onder
meer << dat het aanvaardbaar voorkomt dat de (verweerders) met hun
gekwalificeerde opleiding en functie
wisten dat het politiesepot in de huidige stand van de wetgeving strikt
genomen wettelijk niet toegelaten
is », zijn overige consideransen eindigt met het besluit << dat uit het geheel van al wat voorafgaat, afgeleid
wordt dat (de verweerders) terecht
in de mening verkeerden dat zij niet
wederrechtelijk handelden doch gewoonweg, tijdens de periode van de
tenlastelegging, structureel hun medewerking verleenden aan een jarenlang bestaand, uitgewerkt, openlijk en aan nazicht onderworpen en
aangeboden systeem, hetwelk in de
praktijk beschouwd werd als verantwoord en toegelaten, hetzij als een
uitgestelde discretionaire verbaliseringsbevoegdheid, hetzij als een stilzwijgend gedelegeerde anticiperende
seponeringsbevoegdheid; dat deze
gedraging weliswaar berust op een
dwaling, die echter verschoonbaar
en hen niet toerekenbaar is, zodat
de verweerders dienen te worden
vrijgesproken »,

Overwegende dat de verweerders
werden vervolgd om te Mechelen in
de loop van het jaar 1986: A.l.
Openbaar officier of ambtenaar of
met een openbare dienst belaste
persoon zijnde, openbare of private
gelden,
geldswaardige papieren,
stukken, effecten, akten, roerende
zaken welke hij uit kracht of uit
hoofde van zijn bediening onder
zich had te hebben verduisterd, namelijk processen-verbaal inzake verkeersinbreuken en onmiddellijke inningen. 2. Openbaar officier of ambtenaar of een met openbare dienst
belast persoon zijnde, akten of titels
Overwegende dat het hof van bewaarvan zij in die hoedanigheid de
roep
door te oordelen, eensdeels, dat
bewaarders zijn of welke hun uit
hoofde van hun bediening zijn mee- de verweerders wisten dat hun hangedeeld kwaadwillig of bedrieglijk delwijze wettelijk niet toegelaten
te hebben vernietigd of wegge- was, anderdeels, dat zij handelden
maakt, namelijk processen-verbaal ingevolge een << verschoonbare dwainzake verkeersinbreuken en onmid- ling » omtrent het wederrechtelijk
dellijke inningen; - de eerste min- karakter van hun daden, de vrijstens 10 processen-verbaal; - de spraak van de verweerders niet
tweede minstens 273 processen-ver- steunt op een onoverkomelijke dwabaal; - de derde minstens 38 pro- ling bij de verweerders; dat het zocessen-verbaal. B. Zich te hebben in- doende zijn besllssing niet naar
gemengd in openbare ambten hetzij recht verantwoordt;
burgerlljke of militaire;
Dat het r.niddel gegrond is;

Nr. 452
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in
de kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
27 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
Advocaat:
mr. Houtekier.

(BONTINCK)
ARREST

(A.R. nr. 3602)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 42 van het Strafwetboek, 17 en
20 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapenen en op de handel in munitie:

Overwegende dat het hof van beroep eiser veroordeelt met toepassing van de artikelen 1, 3, 5, 14, 17
en 20 van de wet van 3 januari 1933;
Nr. 452
2• KAMER - 27 maart 1990

1° STRAF

VERBEURDVERKLARING GEEN VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKE
VEREISTEN.

Overwegende dat het arrest ten
laste van eiser de verbeurdverklaring uitspreekt van de inbeslaggenomen wapens, vermeld op de inventaris van overtuigingsstukken O.S.
2073/85, nrs. 3 en 8, zonder vast te
stellen dat de bij artikel 42 van het
Strafwetboek gestelde voorwaarden
vervuld zijn;

En overwegende dat, voor het overige, de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
1° Niet naar recht verantwoord is de be- wet is gewezen;

2° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- STRAFZAKEN - VERBEURDVERKLARING
WAARIN DE WETTEL!JKE VEREISTEN NIET
WORDEN VASTGESTELD.

slissing waarbij de verbeurdverklaring
van wapens uitgesproken wordt op
grand van art. 17 Wapenwet, zonder
dat wordt vastgesteld dat voldaan is
aan de bij art. 42 Sw. gestelde vereisten (1).

2° Cassatie op grand dat de beslissing

van verbeurdverklaring niet vaststelt
dat aan de wettelijke vereisten is voldaan, is beperkt tot dat beschikkende
gedeelte en geschiedt met verwijzing
(2).

-----------------1
(1) Zie Cass., 4 okt. 1988, A.R. nr. 2095, en 21
maart 1989, A.R. nr. 3181 (A.C., 1988-89, nrs. 68
en 417).
(2) Cass., 21 maart 1989, hierboven vermeld.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verbeurdverklaring beveelt van de inbeslaggenomen wapens vermeld op de
inventaris van overtuigingstukken
O.S. 2073/85, nrs. 3 en 8; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in drie vierde van de
kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus

998

Nr. 453

HOF VAN CASSATIE

beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

van de raadkamer waarbij hij naar de
correctionele
rechtbank
verwezen
wordt, niet ontvankelijk verklaart (1).
(Art. 416 Sv.)

27 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk- 2° Niet ontvankelijk is het cassatiebeJuidende conclusie van de h. Declercq,
roep door de verdachte v66r de eindbeadvocaat-generaal.
slissing ingesteld tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, zonder uitspraak te doen over een
geschil inzake de bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht, het verzet van de
verdachte tegen een beschikking van
de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank verwezen wordt,
ontvankelijk doch ongegrond verklaart, ofschoon de verdachte voor de
raadkamer geen geschil inzake de bevoegdheid van dat rechtscollege had
opgeworpen (2). (Art. 416 Sv.)
Nr. 453

2• KAMER - 27 maart 1990

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN- TERMIJN- ARREST VAN DE
KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING
DAT HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN
EEN BESCHIKKING, WAARBIJ HIJ NAAR DE
. CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN
WORDT, NIET ONTVANKELIJK VERKLAARTVOORZIENING VAN DE VERDACHTE, V66R DE
EINDBESLISSING INGESTELD.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN- TERMIJN- ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
DAT HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN
EEN BESCHIKKING WAARBIJ HIJ NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN
WORDT, TEN ONRECHTE ONTVANKELIJK VERKLAART- VOORZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE EINDBESLISSING INGESTELD.

3° BEVOEGDHEID
STRAFZAKEN BEVOEGDHEID -

EN

AANLEG

ONDERZOEKSGERECHT
BEGRIP.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN VOEGDHEID -

3° en 4° Als een geschil inzake de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht
kan niet worden aangemerkt de opwerping van de verdachte dat dit gerecht niet « bevoegd » was om de verwijzing naar het vonnisgerecht te geJasten op grand, enerzijds, dat een
medeverdachte verzet had gedaan tegen de beschikking die zijn verzoek
tot verwijzing van de zaak naar een
raadkamer met drie rechters afgewezen had en, anderzijds, dat een eerste
beslissing reeds wegens die feiten de
verwijzing naar het .vonnisgerecht had
gelast (3).
(DESMET).
ARREST

(A.R. nrs. 4313 en 4316)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 12 januari 1990 gewezen, respectievelijk in de zaken
K.I., nrs. 839 en 840, door het Hof
van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

BE-

BEGRIP

1o Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep, door de verdachte v66r de eindbeslissing ingesteld tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over
een geschil inzake de bevoegdheid van
het onderzoeksgerecht, het verzet van
de verdachte tegen een beschikking

(1) Zie Cass., 16 mei 1989, A.R. nr. 3359
(A.C., 1988-89, nr. 530, en noot 1).
(2) Zie Cass., 12 old. 1970 (A.C., 1971, 114) en
12 april 1989, A.R. nr. 7392 (ibid., 1988-89, nr.
451).
(3) Zie Cass., 12 april en 16 mei 1989, A.R.
nrs. 7392 en 3361 (A.C., 1988-89, nrs. 451 en
531).
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Overwegende dat beide arresten
betrekking hebben op onderling samenhangende zaken, zodat er grond
bestaat om de beide voorzieningen
samen te voegen;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent bij twee afzonderlijke
beschikkingen van 8 november 1989,
op de vorderingen van het openbaar
ministerie eiser naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, enerzijds, wegens de telastleggingen F
en G (beschikking in de zaak not.
78.10.6553/86), anderzijds, wegens de
telastleggingen A.1 en A.3 tot en
met 11 (beschikking in de zaak not.
20/99.1812/87);
Dat tegen de beide beschikkingen
door eiser hoger beroep werd ingesteld;
Overwegende dat eiser, zowel
voor de raadkamer als voor de kamer van inbeschuldigingstelling,
aanvoerde dat de raadkamer onbevoegd was om uitspraak te doen
over de vorderingen van het openbaar ministerie strekkende tot verwijzing na,ar de correctionele rechtbank;
Dat hij de exceptie van onbevoegdheid liet steunen op de aanvoeringen, enerzijds, dat de raadkamer niet meer bevoegd was om over
de vorderingen tot verwijzing naar
het vonnisgerecht te beslissen wegens de omstandigheid dat hoger
beroep was ingesteld tegen de beschikking van diezelfde raadkamer
van 20 september 1989, waarbij het
verzoek van een medeverdachte tot
verwijzing van de zaak naar de
raadkamer samengesteld uit drie
rechters werd afgewezen, anderzijds, dat de raadkamer, nu de vorderingen tot verwijzing in de beide
zaken betrekking hadden - minstens ten dele - op dezelfde feiten
anders gekwalificeerd, niet bevoegd
was om tweemaal uitspraak te doen
over het bestaan van bezwaren met
betrekking tot dezelfde feiten;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling in de beide
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bestreden arresten beslist dat de
eerste aanvoering betrekking heeft
op een geschil inzake bevoegdheid
en dat het hoger beroep ontvankelijk is doch ongegrond, dat echter de
tweede aanvoering geen betrekking
heeft op een geschil inzake bevoegdheid doch slechts de ontvankelijkheid van de strafvordering aangaat,'
zodat het hoger beroep desbetreffend niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser, zoals
blijkt uit zijn conclusies en spijts de
daarin gebruikte termen, in werkelijkheid niet betwist dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent bevoegd was om uitspraak te doen over de vorderingen
van het openbaar ministerie strekkende tot verwijzing naar de correctionele rechtbank, doch dat zij wegens de hierboven vermelde omstandigheden daartoe geen rechtsmacht
meer had;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, zoals blijkt
uit de redengeving van de bestreden
arresten en spijts de daarin gebruikte termen, evenmin uitspraak doet
over geschillen inzake bevoegdheid
van de raadkamer maar enkei-over
betwistingen omtrent de rechtsmacht van dat onderzoeksgerecht;
Overwegende dat de voorzieningen, nu zij zijn ingesteld v66r de
eindbeslissingen, niet ontvankelijk
zijn;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van eiser die
niet de ontvankelijkheid van de
voorzieningen betreft, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eiser in
de kosten.
27 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. K.
Moors, Gent.
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(VANGRINSVEN)

Nr. 454

ARREST

2•

KAMER -

1° VOORZIENING

27 maart 1990

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - ARREST TOT
VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISENCASSATIEBEROEP, INGESTELD BINNEN VIJFTIEN DAGEN NA DE ONDERVRAGING VAN DE
BESCHULDIGDE DOOR DE VOORZITTER VAN
HET HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN
BEROEP IN CASSATIE GEDAAN OP DE GRIFFIE
VAN HET HOF VAN BEROEP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - NEERLEGGING
VAN DE MEMORIES- CASSATIEBEROEP VAN
DE BESCHULDIGDE TEGEN HET ARREST VAN
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
DAT HEM NAAR HET HOF VAN ASSISEN VERWIJST - VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND OP DE
GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG.

1° De verklaring van het cassatieberoep,
dat door de beschuldigde, overeenkomstig de artt. 293, 296, 298 en 299 Sv.,
binnen vijitien dagen na zijn ondervraging door de voorzitter van het hoi van
assisen wordt ingesteld tegen het arrest tot verwijzing van de kamer van
inbeschuldigingstelling, moet worden
gedaan op de griiiie van het hoi van
beroep (1). (Artt. 300 en 417 Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
dat de beschuldigde op de grifiie van
de rechtbank van eerste aanleg heeit
ingediend tot staving van zijn cassatieberoep tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat hem
naar het hoi van assisen verwijst (2).
(Art. 422 Sv.)

-----------------1
(1) Zie Cass., 7 okt. 1987, A.R. nr. 5936 (A.C.,
1987-88, nr. 81); C. SCHEYVEN, Traite pratique
des pourvoirs en cassation, 18852 , nr. 240; S.
SASSERATH, « La Cour d'assises », in Les Novelles, Procedure penale, dl. II, bd. I, 1948, nr.
264.
(2) Zie Cass., 19 dec. 1989, A.R. nr. 3488, volt.
terecht. (A.C., 1989-90, supra, nr. 253), en cone!.
O.M. (Bull. en Pas., 1990, I, supra, nr. 253).

(A.R. nr. 4322)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1988 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij eiser wordt verwezen
naar het Hof van Assisen van de
provincie Antwerpen en de tegen
hem verleende beschikking tot gevangenneming wordt bekrachtigd;
Overwegende dat krachtens artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering de verklaring van beroep
in cassatie moet worden gedaan op
de griffie van het rechtscollege dat
de bestreden beslissing heeft gewezen,
Overwegende dat deze door de
wet voorgeschreven rechtsvorm substantieel is en niet door een andere
kan worden vervangen;
Overwegende dat te dezen de verklaring van voorziening in cassatie
werd gedaan, niet ter griffie van het
Hof van Beroep te Antwerpen, maar
aan de heer « R. Janssens, griffier
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg
van het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, het ambt vervullend van
griffier van het Hof van Assisen van
de provincie Antwerpen »;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het verzoekschrift door eiser op 9 februari 1990 neergelegd ter
griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen en op de nietgenaamtekende memories ter griffie
van het Hof ontvangen op 21 februari 1990; verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
27 maart 1990 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
Verjauw, Antwerpen.
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Hof van Beroep, te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling :

Nr. 455
2•

KAMER

-28 maart 1990

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- ART. 91, TWEEDE LID, GER.W.
- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR EEN KAMER MET DRIE RECHTERS - VORM.

Overwegende dat de substantiiHe
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Op de voorzieningen van de eisers Jules, Jean en Eric Santiquian,
2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK tegen het arrest van 21 december
ONVERMOGEN - BANKBREUK - TE- 1989 dat is gewezen op de tegen hen
RUGKEER TOT DE FAILLIETE BOEDEL VAN DE ingestelde strafvordering :
BEDRIEGLIJK
ONTVREEMDE
GOEDEREN,
RECHTEN OF RECHTSVORDERINGEN - ART.
579, EERSTE LID, 1°, KH. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN - VASTSTELLINGEN DOOR
DE FEITENRECHTER.

1° In strafzaken is de verwijzing van de
zaak naar een kamer met drie rechters, overeenkomstig art. 91, tweede
lid, Ger. W., niet onderworpen aan enige op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm.
2° Wanneer de feitenrechter op grand

van art. 579, eerste lid, 1°, Kh. de terugkeer tot de failliete boedel beveelt
van de bedrieglijk ontvreemde goederen, rechten of rechtsvorderingen,
dient hij vast te stellen dat de persoon
tot wie dit bevel gericht is, voldoet aan
de voorwaarden voor de toepassing
van die wetsbepaling.
(SANTIQUIAN J., E.A. T. JENTGEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 8131)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1986 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en op 21 december 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn; dat er
grond is tot voeging;
I. Op de voorzieningen van de eisers, beklaagden, tegen het op 20
niaart 1986 gewezen arrest van het

Over het middel: van de eiser Jules
Santiquian en de eerste middelen van de
eisers Jean en Eric Santiquian: schending van de artikelen 88 en 91 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat de Correctionele Rechtbank te
Aarlen (derde kamer), die zitting hield
met een rechter, op de terechtzitting van
18 juni 1986, na te hebben vastgesteld
dat de raadslieden van de beklaagden
vroegen dat de zaak door een kamer met
drie rechters zou worden behandeld, zich
ertoe beperkte « de zaak naar een latere
datum te verdagen »; dat na nieuwe verdagingen de tegen eiser ingestelde strafvordering behandeld en berecht werd
door de rechtbank, zitting houdende met
drie rechters,
terwijl artikel 88 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat iedere rechtbank
bestaat uit kamers met een rechter en
kamers met drie rechters; artikel 91 van
dat wetboek bepaalt dat de kamer met
een rechter de verwijzing van de zaak
naar een kamer met drie rechters gelast,
indien de beklaagde dit vraagt; die bepaling impliceert dat de alleenrechtsprekende rechter beslist de zaak uit handen
te geven en toe te wijzen aan een kamer
met drie rechters; bij ontstentenis van
zodanige beslissing, de kamer met drie
rechters niet regelmatig kennis kan nemen van de vervolgingen; de beslissing
waarbij de zaak aileen maar verdaagd
wordt niet gelijkstaat met een verwijzing; aangezien de zaak nog altijd aanhangig was bij de kamer met een rechter, de kamer met drie rechters zonder
rechtsmacht was; haar beslissing derhalve nietig is; het bestreden arrest aldus,
nu het, verre van het beroepen vonnis te
vernietigen, dat vonnis, wat de hoofdzaak betreft, bevestigt en de niet tegenstrijdige gronden ervan overneemt, eveneens nietig is (schending van de artike-
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len 88 en 91 van het Gerechtelijk
Wetboek):

(schending van artikel 579, eerste lid, 1°,
van het Wetboek van Koophandel);

Overwegende dat dat artikel 78
van het Gerechtelijk W etboek bepaalt dat de kamers van de rechtbank van eerste aanleg bestaan uit
een of drie rechters;
Dat de artikelen 91 en 92 van dat
wetboek de verdeling van de burgerlijke, straf- en tuchtzaken onder de
kamers met een rechter of met drie
rechters regelen;
Dat luidens artikel 91, tweede lid,
van dat wetboek in strafzaken de
rechter de verwijzing van de zaak
naar een kamer met drie rechters
gelast, indien de beklaagde dit
vraagt, ten laatste bij de ondervraging over de identiteit;
Overwegende dat voor de verwijzing van de zaak naar een kamer
met drie rechters geen enkele op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm wordt vereist;
Dat te dezen de zaak is behandeld
en berecht door een kamer met drie
rechters zoals de eisers hadden gevraagd;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

En over het tweede middel van de eiser Eric Santiquian : schending van artikel 579, eerste lid, 1°, van het Wetboek
van Koophandel,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, « ambtshalve
de terugkeer tot de failliete boedel beveelt van alle goederen, rechten of
rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn
ontvreemd »;

terwijl het de beklaagden niet aanwijst die tot die teruggave gehouden zijn;
zo het arrest aldus moet worden opgevat
dat de op grond van artikel 579, eerste
lid, 1°, van het Wetboek van Koophandel
ambtshalve getroffen maatregel van toepassing is op eiser, het die wetsbepaling
schendt, aangezien, enerzijds, aan eiser
geen overtreding van de artikelen 575,
577 en 578 van het Wetboek van Koophandel' - de enige gevallen waarin die
maatregel kan worden gelast - ten laste
was gelegd, en aangezien, anderzijds, die
maatregel alleen mag worden uitgesproken wanneer wordt vastgesteld dat eiser
goederen, rechten of rechtsvorderingen
bedrieglijk heeft ontvreemd uit de failliete boedel, welke vaststelling echter noch
in het arrest noch in het vonnis naar de
gronden waarvan het arrest verwijst,
voorkomt (schending van artikel 579, eerste lid, 1°, van het Wetboek van KoopOver het tweede middel van de eiser handel):
Jean Santiquian : schending van artikel
579, eerste lid, 1°, van het Wetboek van
Overwegende dat artikel 579 van
Koophandel,
het Wetboek van Koophandel bedoordat het arrest, met bevestiging paalt dat in de gevallen voorzien bij
van het beroepen vonnis, << ambtshalve artikelen 575, 577 en 578 het hof of
de terugkeer tot de failliete boedel be- de rechtbank, zelfs in geval van vrijveelt van alle goederen, rechten of spraak, ambtshalve beslist over de
rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn terugkeer tot de failliete boedel van
ontvreemd "•
alle goederen, rechten of rechtsvorterwijl het arrest de beklaagden niet deringen die bedrieglijk zijn ontaanwijst die tot de teruggave gehouden
zijn; zo het arrest aldus moet worden uit- vreemd;
gelegd dat de op grond van artikel 579,
Dat uit die wetsbepalingen volgt
eerste lid, 1°, van het Wetboek van Koophandel ambtshalve getroffen maatregel dat de terugkeer tot de failliete hoevan toepassing is op eiser, het die wets- del enkel mag worden bevolen ten
bepaling schendt; die bepaling immers aanzien van de beklaagden in geval
alleen mag worden toegepast indien van eenvoudige bankbreuk, bedriegwordt vastgesteld dat eiser goederen, lijke bankbreuk of medeplichtigheid
rechten of rechtsvorderingen bedrieglijk aan bedrieglijke bankbreuk en ten
heeft ontvreemd uit de failliete boedel;
die vaststelling evenwel noch in het ar- aanzien van de curator die zich
rest, noch in het vonnis naar de gronden schuldig heeft gemaakt aan ontrouw
waarvan het arrest verwijst, voorkomt in zijn beheer;
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28 maart 1990 - 2• kamer - VoorzitOverwegende dat het arrest, nu
het ambtshalve de terugkeer tot de ter: de h. Stranard, voorzitter - Verfailliete boedel van alle bedrieglijk slaggever: de h. Lahousse - Gelijkluiontvreemde goederen, rechten of dende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advorechtsvorderingen beveelt, zonder caat:
mr. Draps.
vast te stellen dat de eisers voldoen
aan de voorwaarden voor de toepassing van voormeld artikel 579 van
het Wetboek van Koophandel, die
wetsbepaling schendt;
Dat de middelen gegrond zijn;

Nr. 456

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
2• KAMER - 28 maart 1990
tweede onderdeel van het derde
middel van de eisers Jean en Eric
Santiquian dat niet kan leiden tot 1° IMMUNITEIT (DIPLOMATIEKE EN
ruimere cassatie, vernietigt het op
CONSULAIRE) - ART. 37.1 VERDRAG VAN
21 december 1989 door het Hof van
WENEN VAN 18 APRIL 1961 - VOORRECHTEN
Beroep te Luik gewezen arrest in
EN IMMUNITEITEN VAN DE GEZINSLEDEN
zoverre het, met bevestiging van het
VAN DE DIPLOMATIEKE AMBTENAAR- INWOberoepen vonnis, enerzijds, de eisers
NEND GEZINSLID VAN EEN DIPLOMATIEKE
Jean en Eric Santiquian ambtshalve
AMBTENAAR - BEGRIP.
veroordeelt tot teruggave van alle
bedrieglijk ontvreemde goederen, 2° IMMUNITEIT (DIPLOMATIEKE EN
rechten of rechtsvorderingen aan de
CONSULAIRE) - ART. 10.1.B VERDRAG
failliete boedel, anderzijds, het herVAN WENEN VAN 18 APRIL 1961 - GEZINSLID
stel beveelt van de akte van oprichVAN DE DIPLOMATIEKE AMBTENAAR ting van de naamloze vennootschap
RECHTSPOSITIE - KENNISGEVING - GEVOLGEN.
Ocribel, die op 9 juni 1980 is verleden voor notaris Simon te Aarlen,
en van de op 15 januari 1981 voor 1° In de uitdrukking « inwonende gezinsleden van de diplomatieke ambtedezelfde notaris verleden akte hounaar » in art. 37.1 van het Verdrag van
dende vaststelling van de kapitaalWenen van 18 april 1961 inzake diploverhoging van die vennootschap,
matiek verkeer moet de term « inwowat de inschrijvingen van de heren
nend » worden verstaan als het huishoudelijk samenleven van de betrokPaul Neu, Louis Bley en Romain
ken personen; hij mag niet worden
Mathgen betreft; verwerpt de vooruitgelegd als uitsluitend de samenwozieningen voor het overige; beveelt
ning bedoelend (1).
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge- 2° Wanneer overeenkomstig art. 10.1.b
deeltelijk vernietigde arrest; veroorvan het Verdrag van Wenen van 18
deelt de eisers Jules Santiquian en
apr.il 1961 inzake diplomatiek verkeer
Andre Jentgen, ieder, in de kosten
aan het Ministerie van Buitenlandse
Zaken van de ontvangende staat de
van hun voorzieningen; verwijst de
mededeling wordt gedaan dat een geeisers Jean en Eric Santiquian, iezinslid van een lid van de zending is
der, in de helft van de kosten van
aangekomen en dat een persoon gezinszijn voorziening; laat het overige gelid
wordt van een lid van de zending,
deelte van de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone. O.M.
(Bull. en Pas., 1990, I, nr. 456).
Brussel.

1----------------
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heeft die mededeling op zich niet tot
gevolg dat aan de betrokken persoon
voorrechten en immuniteiten zijn verleend (2).
(BJERG)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8166)

HET HOF; _ Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het eerste en het tweede middel,
letterlijk weergegeven als volgt:
het eerste: schending van artikel 97
van de Grondwet en van het enig artikel
van de wet van 30 maart 1968 houdende
goedkeuring van volgende internationale
akten: 1. Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer; 2. Facultatief Protocol
betreffende de verplichte regeling van
geschillen; 3. Facultatief Protocol betreffende de verkrijging van nationalteit, opgemaakt op 18 april 1961 te Wenen, meer
bepaald schending van de artikelen 53
en 37.1 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en van het Facultatief Protocol betreffende de verplichte
regeling van geschillen,
doordat het bestreden arrest beslist
dat krachtens artikel 37.1 van dat verdrag enkel de inwonende gezinsleden
van een diplomatieke ambtenaar immuniteit genieten; daaronder moet worden
verstaan : die met hem samenwonen,
tezwijl artikel 53 van het Verdrag van
Wenen inzake diplomatiek verkeer bepaalt dat << het origineel van dit Verdrag,
waarvan de Engelse, Chinese, Franse,
Russische en Spaanse teksten gelijkelijk
authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de
Secretaris-Generaal van de Verenigde
Naties (... ) >>; artikel 37.1 van datzelfde
verdrag bepaalt dat << de inwonende gezinsleden van een diplomatiek ambtenaar de in de artikelen 29 tot en met 36
omschreven voorrechten en immuniteiten genieten >>; het begrip samenwoning
dus nergens wordt vermeld en het door
Belgie en Denemarken ondertekende
Protocol betreffende de verplichte regeling van geschillen bepaalt dat geschillen

----------------1
(2) Zie nota 1 op vorige blz.

Nr. 456

die voortvloeien uit de uitlegging of toepassing van het Verdrag binnen de verplichte rechtsmacht van het Internationale Gerechtshof vallen;
het tweede : schending van artikel 97
van de Grondwet, van het enig artikel
van de wet van 30 maart 1968 houdende
goedkeuring van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, opgemaakt op 18 april 1961, te Wenen, meer
bepaald van de artikelen 37.1, 10.l.b van
dat verdrag en van de beginselen betreffende de uitlegging in rechte,
doordat het bestreden arrest het begrip « inwonende gezinsleden van een diplomatiek ambtenaar » als bedoeld in artikel 37.1 van het Verdrag van Wenen
uitlegt als << gezinsleden van de diplomatieke ambtenaar die met hem samenwonen »,
terwijl artikel 37.1 van het Verdrag
van Wenen bepaalt dat « de inwonende
gezinsleden van een diplomatiek ambtenaar, de in de artikelen 29 tot en met 36
omschreven voorrechten en immuniteiten genieten », artikel 10.l.b van dat verdrag bepaalt dat « aan het Ministerie
van Buitenlandse Zaken van de ontvangende staat (...) mededeling wordt gedaan van de aankomst en het definitieve
vertrek van een persoon die tot het gezin
van een lid van de zending behoort en,
in daarvoor in aanmerking komende gevallen, het feit dat een persoon gezinslid
wordt van een lid van de zending of
ophoudt gezinslid te zijn; wanneer zich
een geschil voordoet over de overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van een in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakte wet, dat geschil moet worden beslecht overeenkomstig de wil van de wetgever :
Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij de schending aanvoeren
van artikel 97 van de Grondwet, dat
niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis, falen
naar recht;
Overwegende dat het eerste middel, in zoverre het de schending van
artikel 1 van het Protocol aanvoert,
er op neerkomt de nationale rechter
de bevoegdheid te betwisten om het
V d
wenen van 18 apr1·1
er rag van
1961 inzake diplomatiek verkeer uit
te leggen en toe te passen; dat te de·zen geen geschil tussen staten over
de uitlegging van het Verdrag moet
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worden beslecht, maar dat uitspraak
moet worden gedaan over een geschil betreffende de toepassing van
een bepaling van dat verdrag;
Overwegende dat, wat het overige
van de middelen betreft, artikel 37.1
van het Verdrag van Wenen van 18
april 1961 inzake diplomatiek verkeer bepaalt dat « de inwonende gezinsleden van een diplomatiek ambtenaar, indien zij geen onderdaan
zijn van de ontvangende staat, de in
de artikelen 29 tot 36 omschreven
voorrechten en immuniteiten genieten»;
Overwegende dat de termen << inwonende gezinsleden » zowel slaan
op de echtgenote als op de overige
gezinsleden van de diplomatieke
ambtenaar;
Overwegende dat de uitdrukking
<<
inwonende gezinsleden » weliswaar niet uitsluitend als << samenwonen » kan worden uitgelegd; dat zij
echter wei het bestaan van een huiselijk samenleven van de betrokkenen impliceert;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat << verdachte blijkbaar noch
ten tijde van de feiten noch op het
ogenblik van de uitvaardiging van
het bevel tot aanhouding noch heden ten dagen een inwonend gezinslid van haar echtgenoot was door
met hem samen te wonen; dat zij
daarentegen al een jaar op een ander adres en op een verwijderde
plaats in concubinaat bleek te leven;
dat zij trouwens haar verblijfplaats
niet eens lijkt te kennen : dat bovendien een echtscheidingsprocedure
blijkt te zijn ingesteld die bijna beeindigd is; dat uit die vaststellingen
blijkt dat, ook al bestaan er tussen
de verdachte en haar echtgenoot
nog familiale en juridische banden,
de contacten tussen hen blijkbaar
onbestaande zijn »;
Overwegende dat het arrest door
die vaststellingen en consideransen
de beslissingen volgens welke eiseres geen inwonend gezinslid was
van de diplomatieke ambtenaar in
de zin van artikel 37.1 van het Ver-

drag van Wenen naar recht verantwoordt;
Overwegende dat de enkele mededeling als bedoeld in artikel 10.1.b
van het Verdrag geen voorrechten
of immuniteiten toekent aan de persoon op wie de mededeling betrekking heeft;
Dat de middelen in zoverre niet
kunnen worden aangenomen :
En overwegende dat de substantii:He of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 maart 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitte:r - Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ibarrondo, Nijvel.

Nr. 457
1•

KAMER -

BETICHTING

29 maart 1990

VAN

VALSHEID

TUCHTZAKEN - CASSATIEGEDING - INCIDENTELE VALSHEIDSVORDERING IN EEN CASSATIEVOORZIENING TOEWIJZING DOOR
HET HOF - VERWIJZING NAAR EEN GERECHT
IN HOOGSTE FEITELIJKE AANLEG - BESLISSING VAN DAT GERECHT - EINDBESLISSING
- UITGIFTE - OVERZENDING NAAR DE GRIFFIE VAN HET HOF - GEVOLG.

Wanneer 11et Hof een incidentele vals11eidsvordering in een cassatievoorziening 11eeft aangenomen, de partijen
naar een gerecl1t in 11oogste feitelijke
aanleg 11eeft verwezen, dat gerecl1t
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over het tussengeschil een eindbeslisDat daaruit volgt dat dokter F.
sing heeft gewezen en een uitgifte Mahieu het onderzoek van eisers
daarvan naar de griffie van het Hof zaak door die raad heeft bijgevan Cassatie werd overgezonden, doet
het Hof uitspraak op de cassatievoor- woond;
Dat het middel feitelijke grandziening. (Artt. 911, 912, 913 en 914
slag mist;
Ger.W.)
(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7164)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 februari 1984
gewezen door de raad van beroep
met het Frans als voertaal van de
Orde van Geneesheren;
Gelet op het arrest van het Hof
van 31 januari 1985 (1);
Overwegende dat uit dat arrest
blijkt dat het Hof de uitspraak over
de voorziening heeft uitgesteld tot
over de door verweerder ingestelde
en door het Hof toegewezen valsheidsvordering een eindbeslissing is
gegeven; dat hetzelfde arrest de partijen naar het Hof van Beroep te
Brussel verwijst om over die vordering overeenkomstig de wet, uitspraak te doen;
Dat het gerecht waarnaar de zaak
is verwezen, over die vordering uitspraak heeft gedaan bij arrest van
12 april 1989, waarvan met toepassing van artikel 914 van het Gerechtelijk Wetboek een uitgifte naar de
griffie van het Hof is gezonden;
Over het middel :
Overwegende dat voornoemd arrest van het Hof van Beroep te
Brussel « verklaart dat het procesverbaal van de zitting van 7 december 1982 van de Raad van Orde van
Geneesheren van de provincie Brabant vals is nu dat stuk de aanwezigheid van dokter F. Mahieu bij het
onderzoek van (eisers) zaak op die
zitting niet vermeldt »;
Nota arrest nr. 457 :
(1) A.R. nrs. 7164 en 7221 (A.C., 1984-85, nr.
319).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 maart 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conslusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en De Bruyn.

Nr. 458
1•

KAMER -

29 maart 1990

PAND -

ART. 2076 B.W. - ART. 1 WET VAN 5
MEl 1872 - VOORRECHT OP HET PAND VOORWAARDE - BEZIT VAN DE SCHULDEISER - BEZIT - BEGRIP.

De artt. 2076 B. W: en 1 wet van 5 mei
1872 stellen als voorwaarde voor het
pand dat de zaak aan de schuldenaar
wordt onttrokken en in het bezit van
de schuldeiser komt, maar bepalen
niet op welke verschillende wijzen die
voorwaarde kan worden vervuld, welke
wijzen verschillen naar gelang van het
voorwerp van het pand en de bijzondere bepalingen die de partijen kunnen
hanteren om aan de wet te voldoen (1).
Nota arrest nr. 458 :
(1) Zie Cass., 3 dec. 1896 (Bull. en Pas., 1897,
I, 35) met cone!. proc.-gen. Mesdach de ter
Kiele.
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(MR. BORN Q.Q. T. GENERALE BANK N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8626)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: miskenning van het
beginsel van de autonomie der proc~s
partijen, van het algemeen rechtsbegmsel dat de rechter geen geschil mag opwerpen waarvan het bestaan door de
partijen in conclusie is uitgesloten, van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, schending van de artikelen
1 van de wet van 5 mei 1872 betreffende
het pand (opgenomen in titel VI van
boek I van het Wetboek van Koophandel), 2071, 2072, 2073, 2075 en 2076 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vooraf vaststelt dat
de h. Leopold Gois-Dooms op 6 december 1973 ten voordele van de N.V. Generale Maatschappij een pand heeft gesteld
op een schuldvordering van 290.000
frank die hij op laatstgenoemde had wegens de storting (van dat bedrag) op
(zijn) termijnrekening ( ... ) >>, en vervolgens beslist « dat het litigieuze pand tot
zekerheid van een handelsschuld is gesteld en onder toepassing valt van artikel 1 van de wet van 5 mei 1872 (...); dat
de wet van 5 mei 1872 weliswaar de
voorwaarden voor het stellen van een
pand in handelszaken heeft vereenvoudigd, maar toch in voornoemd artikel 1
het beginsel vervat in artikel 2076 van
het Burgerlijk Wetboek heeft behouden,
te weten dat bet voorwerp niet in het bezit mag blijven van degene die het pand
stelt », en vooraf overweegt dat « artikel
1 van de wet van 5 mei 1872 en artikel
2076 van het Burgerlijk Wetboek niet bepalen op welke verschillende wijzen de
voorwaarde voor het verlies van bezit
van de schuldenaar en de inbezitneming
door de schuldeiser kan worden vervuld,
welke wijzen verschillen naargelang de
aard van het voorwerp van het pand en
de bijzondere bepalingen die de partijen
kunnen hanteren om de wet na te !even», en vervolgens beslist dat << inpandgeving een contract is en, wanneer het
voorwerp een onlichamelijk recht is zoals een schuldvordering, de " overgave "
gebeurt door afgifte van de titel of door
«
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het gebruik dat de schuldeiser met toestemming van de schuldenaar ervan
maakt; dat te dezen de door een pand gewaarborgde schuldvordering niet begrepen is in een verhandelbare titel, maar
een gewone schuldvordering van 290.000
frank is, zijnde het creditsaldo van een
termijnrekening nr. 260-0009020-68 geopend bij (verweerster); dat, in. de omstandigheden van de zaak, de tltel van
de door een pand gewaarborgde schuldvordering bestaat in de erkenning van
de rechten van Leopold Gois-Dooms
vastgelegd in de boeken van de Generale
Bankmaatschappij waar de verrichtingen
op de rekening nr. 260-0009020-68 zijn en
worden ingeschreven; dat de titel aldus
die rekening zelf is, die uiteraard in bet
bezit van (verweerster) is; dat overig.ens
niet is aangetoond dat ooit een rekemnguittreksel tot vaststelling van het bestaan van een schuldvordering van
290.000 frank aan de beer Gois-Dooms
werd overhandigd en dat een dergelijk
stuk waarschijnlijk nooit is opgemaakt
gelet op het eigen karakter van de verrichting en op de omstandigheden waarin zij is geschied; dat, bovendien, de gerechtsdeurwaarder Harpigny met standplaats te Charleroi op 10 december 1973
aan (verweerster) de litigieuze. ~npandge
ving heeft betekend; (...) dat bhJkt dat de
pandhoudende schuldeiser, G.M.B., die,
daartoe behoorlijk gemachtigd door de
pandgever, in feite het initiatief heeft genomen om de inpandgeving te betekenen
aan (verweerster) die, aldus, het door
een pand gewaarborgde onlicham~lijk
recht met instemming van de schuldenaar heeft gebruikt; dat die vormvereiste
van betekening overigens heeft belet dat
de schuldenaar de pandgever betaalt
waardoor de zekerheid verdwijnt en derden genoegzaam beschermt, nu die gewoon door inlichtingen te vragen aan de
schuldenaar van de in pand gegeven
schuldvordering, die zelf pandhoudende
schuldeiser is, weet kunnen hebben van
het pand; dat (verweerster) dus wei degelijk in het bezit is gesteld en gebleyen
van de in pand gegeven schuldvordermg,
nu dat bezit noch dubbelzinnig noch onderbroken is geweest... », om ten slotte
te besluiten << dat uit het geheel van die
overwegingen volgt dat het regelmatig
gestelde litigieuze pand dat tegenstelbaar is aan derden, (verweerster) het
recht geeft om zich bij voorrecht en
voorrang te doen betalen overeenkom~
stig artikel 1 van de wet van 5 me1
1872 »,
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tweede onderdeel, voor zover het hof
van beroep heeft beslist dat de overgave
van het onlichamelijk recht, het voorwerp van het pand, ook kan gebeuren
door het gebruik ervan door de schuldeiser met instemming van de schuldenaar,
en dat de inpandgeving in feite op initiatief van de daartoe door degene die het
pand heeft gesteld behoorlijk gemachtigde pandhoudende schuldeiser aan verweerster is betekend, die aldus met instemming van de schuldenaar het door
een pand gewaarborgde onlichamelijk
recht heeft gebruikt, de feitenrechters de
zin en de betekenis van de artikelen 1
van de wet van 5 mei 1872 en 2076 van
het Burgerlijk Wetboek hebben miskend
volgens welke het stellen van een pand
enkel kan gegrond zijn door de materii:He overhandiging van een titel tot vaststelling van de schuldvordering; het gebruik, al dan niet met toestemming van
de schuldenaar, van het pand niet gelijkstaat met de overgave van de titel tot
vaststelling van de door een pand gewaarborgde schuldvordering; daaruit
volgt dat het hof van beroep niet wettig
heeft kunnen beslissen dat verweerster
wei degelijk in het bezit van de schuldvordering was gesteld en dat het litigieuze pand regelmatig was gesteld en aan
derden tegenstelbaar was (schending van
de artikelen 1 van de wet van 5 mei 1872
en 2076 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat Leopold Gois-Dooms
aan verweerster heeft opgedragen
« het bedrag van 290.000 frank van
zijn rekening 260-0009018-66 over
te schrijven op zijn rekening
260-0009020-68, " 25 maand in pand
te geven ", met als mededeling op
die opdracht " voor de vestiging van
een termijnrekening 25 maanden in
pand te geven ten voordele van de
Generale
Bankmaatschappij
tot
waarborg van zijn verbintenis jegens haar" »;

uiteraard in het bezit van (verweerster) is »;
Dat ook is vastgesteld dat de gerechtsdeurwaarder (... ) op 10 december 1973 de litigieuze inpandgeving
aan verweerster heeft betekend en
dat « die vormvereiste van betekening heeft belet dat de schuldenaar
de pandgever zou betalen waardoor
de zekerheid verdwijnt, en derden
genoegzaam beschermt, nu zij gewoon door inlichtingen te vragen
aan de schuldenaar van de in pand
gegeven schuldvordering, die zelf
pandhoudende schuldeiser is, weet
kunnen hebben van het pand »;
Overwegende dat het arrest uit
die omstandigheden afleidt dat verweerster wel degelijk in het bezit is
gesteld en gebleven van het voorwerp van het pand;
Overwegende

dat

de

artikelen

2076 van het Burgerlijk Wetboek en
1 van de wet van 5 mei 1872 als

voorwaarde voor het pand stellen
dat de zaak aan de schuldeiser
wordt onttrokken en in het bezit
van de schuldeiser komt, maar dat
die artikelen niet bepalen op welke
verschillende wijzen die voorwaarde
kan worden vervuld, welke wijzen
verschillen naargelang het voorwerp
van het pand en de bijzondere bepalingen die de partijen kunnen hanteren om aan de wet te voldoen;

Dat het arrest vooraf, in de voormelde bewoordingen en door een
feitelijke beoordeling van de zaak,
vaststelt dat verweerster het voorwerp van het pand in bezit heeft genomen, en bij gevolg vervolgens naar
recht beslist dat « het regelmatig gesteld litigieuze pand dat tegenstelbaar is aan derden, verweerster het
recht geeft om zich bij voorrecht en
voorrang te doen betalen overeenkomstig artikel 1 van de wet van 5
Dat het hof van beroep, zoals in mei 1872 »;
het antwoord op het eerste onderDat dlt onderdeel niet kan worden
dee! is gezegd, heeft geoordeeld
« dat de titel de rekening zelf is die
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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(WANTRAPPE, JAMIN T. LES ENTREPRISES GENERALES RUTTIENS ET FILS N.V.)
ARREST ( vertaling)

29 maart 1990 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Btitzler en Van Ommeslaghe.

(A.R. nr. 8628)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over de door verweerster tegen
de voorziening opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid hierin bestaande dat zij te laat is ingesteld :

Overwegende dat naar luid van
het arrest en van de voorziening de
ge'intimeerde partij en verweerster
in cassatie een naamloze vennootschap is : « Les Entreprises generaNr. 459
les Ruttiens et fils »;
Overwegende dat uit het door verweerster overgelegde exploot blijkt
1e KAMER - 29 maart 1990
dat het arrest op 5 mei 1988 aan de
eisers is betekend op verzoek van
.een personenvennootschap met beBETEKENING EN KENNISGEVING perkte aansprakelijkheid met dezelfBETEKENING VAN EXPLOTEN - BURGERde naam of firma;
LUKE ZAKEN - EXPLOOT - VERPLICHTE
VERMELDINGEN - VERMELDINGEN I.V.M. DE
Overwegende dat niet blijkt dat
VERZOEKER
VERZOEKENDE
PARTIJ,
de vergissing aangaande de aanwijRECHTSPERSOON RECHTSKARAKTER zing van de rechtsvorm van de venNAAMLOZE VENNOOTSCHAP - OPGAVE IN
nootschap in het exploot van betekeHET EXPLOOT - PERSONENVENNOOTSCHAP
ning van het arrest de belangen van
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONde eisers heeft geschaad; dat de
REGELMATIGHEID - GEEN SCHADE - GErechter ingevolge artikel 861 van het
VOLG.
Gerechtelijk Wetboek die betekeDe eiser in cassatie tegen wie een mid- ning niet nietig of ongedaan kan
del van niet-ontvankelijkheid wegens verklaren;
te late indiening van zijn cassatiebeOverwegende dat de voorziening
roep wordt opgeworpen, kan zich niet op 7 februari 1989 is ingediend, dat
beroepen op nietigheid van de betekening van de bestreden beslissing op is meer dan drie maanden na de
grand dat het exploot hem is betekend dag waarop de bestreden beslissing
op verzoek van een personenvennoot- was betekend;
schap met beperkte aansprakelijkheid,
Dat de grond van niet-ontvankehoewel de verzoekende partij een
naamloze vennootschap was, wanneer lijkheid dient te worden aangenoniet blijkt dat de vergissing aangaande men;
de opgave van de rechtsvorm van de
vennootschap zijn belangen schaadt
(1). (Artt. 43, 2°, 703 en 861 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 19 maart 1979 (A.C., 1978-79,
822) en 12 mei 1986, A.R. nr. 5148 (ibid.,
1985-86, nr 557).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
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29 maart 1990
1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Dassesse.

tigheid betreffende de vermelding van
zulke termijn; nietigheid van de akte
vloeit daaruit slechts voort indien de
belangen werden geschaad van de partij die de exceptie opwerpt (2). (Artt.
861, 862 en 1057 Ger.W.)
(PETERSIME N.V. T. JAMES HOWDEN HOLIMA
N.V. NAAR NEDERLANDS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 6442)

Nr. 460
1e KAMER - 30 maart 1990

1° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLUKE ZAKEN - EXCEPI'IE VAN NIETIGHEID
VAN EEN PROCESHANDELING - SCHENDING
VAN DE BELANGEN VAN DE PARTIJ DIE ZE
OPWERPT.

2° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLUKE ZAKEN - EXCEPI'IE VAN NIETIGHEID
VAN EEN PROCESHANDELING - AKTE VAN
HOGER BEROEP - TERMIJN VAN VERSCHIJNING - GEBREK AAN VERMELDING - GEVOLG.

3° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - TERMIJN VAN VERSCHIJNING - GEBREK AAN
VERMELDING - GEVOLG.

1o Behoudens in de gevallen van art. 862

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 702, 710,
807, 861, 862, § 1, 1°, en § 2, 1057, 7°, en
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
alsmede van het algemeen rechtsbeginsel genoemd beschikkingsbeginsel, onder
meer uitgedrukt in voormeld artikel
1138, 2°, volgens hetwelk de partijen de
grenzen van het burgerlijk geschil bepalen en de rechter niet vermag ambtshalve de oorzaak van de vordering te wijzigen,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld onder meer dat de door
verweerster ingeroepen nietigheid van
het verzoekschrift tot hager beroep van
eiseres de termijn van verschijning in
hager beroep betreft, dat krachtens artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, de akte van hager beroep « op
straffe van nietigheid » de termijn voor
de verschijning « vermeldt », dat deze
termijn te dezen drieentwintig dagen bedroeg en krachtens artikel 710 van hetzelfde wetboek voorgeschreven is « op
straffe van nietigheid », en dat eiseres

Ger. W. kan de rechter een proceshandeling slechts nietig verklaren indien
het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen
schaadt van de partij die de exceptie t - - - - - - - - - - - - - - - - - opwerpt (1). (Artt. 861 en 862 Ger.W.)
2° en 3° Niet-inachtneming van de op

straffe van nietigheid voorgeschreven
verplichting de termijn voor de verschijning in de akte van hager beroep
te vermelden, is noch een verzuim
noch een onregelmatigheid betreffende
een op straffe van verval of van nietigheid voorgeschreven termijn zelf maar
slechts een verzuim of een onregelma-

------------------1
(1) Cass., 26 okt. 1973 (A.C., 1974, 234) en 23
mei 1975 (ibid., 1975, 1011).

(2) Cass., 26 okt. 1973 en 23 mei 1975, vermeld in de noot 1 hiervoren; LE PAIGE, Rechtsmiddelen, druk 1973, nr. 88ter; SOETAERT, « Het
toepassingsgebied van de nietigheidsregeling
in de artikelen 860-867 Gerechtelijk Wetboek "•
in T.P.R., 1980, blz. 165 tot 194, inzonderheid
nr. 18; FETI'WEIS, KOHL en DE LEVAL, Elements
de proc. civile, dee! I, druk 1983, nr. 144, blz.
97, en dee! II, druk 1984, nr. 777; Rep. pract.
Dr. beige, Compl. VI, druk 1983, trefw. Appel
en matiere civile, sociale et commerciale, nrs.
688-689; VAN CAMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence (1971-1985) - Droit judiciaire prive.
Les voies de recours "• in Rev. crit. jurispr.
beige, 1987, blz. 115 tot 212, inzonderheid nr
35 in fine.
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verweerster heeft aangemaand om verklaring van verschijning te doen hinnen
vijftien dagen na de akte en wel na het
verstrijken van de achtste dag en v66r
bet verstrijken van de vijftiende dag, bet
verzoekscbrift tot boger heroep van eiseres nietig verklaart en dientengevolge
baar boger heroep ontoelaathaar, op de
volgende gronden : << Ten aanzien van de
huitenlandse ge!ntimeerde was de litigieuze vermelding van aard tot de overtuiging te leiden dat zij reeds na vijftien
dagen niet meer nuttig kon verscbijnen
en baar derwijze te misleiden dat zij geredelijker aan verder verweer verzaakte.
Ten onrecbte stelt appellante, die toegeeft dat de termijn "ten deze 23 dagen
hedraagt ", dat zij deze termijn in acbt
nam omdat zij hinnen die termijn en ook
na afloop ervan geen verstek tegen ge!ntimeerde beeft gevorderd en dat de helangen van ge'intimeerde dienvolgens
niet werden gescbaad. Gelet op de door
baar hegane onregelmatigbeid hetreffende een op straffe van nietigbeid voorgescbreven termijn heroept zij zicb immers
tevergeefs, want ten onrecbte op de regel van artikel 861 Ger.W. die niet van
toepassing is op het verzuim of de onregelmatigbeid hetreffende op straffe van
nietigbeid voorgescbreven termijnen
(art. 862, § 1, 1°, Ger.W.). De nietigbeid
wordt door de recbter zelfs amhtsbalve
uitgesproken (art. 862, § 2, Ger.W.). Tevergeefs heroept appellante zicb ter zake
nog op recbtspraak die de niet-vermelding van plaats, dag en uur van verscbijning hetreft, welk verzuim, in tegenstelling tot bet litigieuze, geen nietigbeid
oplevert die door de recbter kracbtens
art. 862 Ger.W. amhtsbalve moet worden
uitgesproken »,

terwijl, ...
tweede onderdeel, luidens artikel 861
van bet Gerecbtelijk Wethoek, de recbter
een procesbandeling alleen dan nietig
kan verklaren indien bet aangeklaagde
verzuim of de aangeklaagde onregelmatigbeid de helangen scbaadt van de partij die de exceptie opwerpt; luidens artikel 862 van datzelfde wethoek de regel
van artikel 861 niet geldt voor een verzuim of een onregelmatigbeid hetreffende de op straffe van verval of van nietigbeid voorgescbreven termijnen, waaruit
volgt dat de recbter de nietigbeid slecbts
amhtsbalve en zonder dat helangenscbade van voormelde partij vereist is, kan
uitspreken, voor zover bij vaststelt dat
zulk een termijn niet in acbt werd genamen; bet niet-naleven van de door artikel 1057, 7°, van voormeld wethoek opge-
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,legde verplicbting, in de akte van boger
heroep, de termijn voor de verscbijning
te vermelden - zoals te dezen de vermelding van een onjuiste termijn geen verzuim of onregelmatigbeid is hetreffende een op straffe van verval of
nietigbeid voorgescbreven termijn, nocb
daarmee kan worden gelijkgesteld en,
hijgevolg, hedoelde vermelding, ook al is
ze voorgescbreven op straffe van nietigbeid luidens de aanbef van artikel 1057,
niet genoemd is onder die waarvan bet
verzuim of de onregelmatigbeid kracbtens artikel 862 een nietigbeid oplevert
die door de recbter amhtsbalve moet
worden uitgesproken zonder gebouden te
zijn vast te stellen dat daardoor de helangen werden gescbaad van de partij
die de exceptie opwerpt; zodat bet bof
van heroep, in zoverre bet zijn heslissing
bierop doet steunen dat eiseres ten onrecbte stelde dat zij de wettelijk voorgescbreven termijn in acbt nam, omdat zij
hinnen die termijn en ook na afloop ervan geen verstek tegen verweerster
beeft gevorderd, en dat de helangen van
verweerster dientengevolge niet werden
gescbaad, alsmede dat te dezen de regel
van artikel 861 van bet Gerecbtelijk Wethoek, kracbtens artikel 862, inzonderbeid
§ 1, 1°, van dat wethoek, niet van toepassing is, en dat de niet-vermelding van
plaats, dag en uur van verscbijning, in
tegenstelling tot bet onderbavige verzuim, geen nietigbeid oplevert die door
de recbter amhtsbalve moet worden uitgesproken, zijn heslissing niet naar recbt
verantwoordt (scbending van de artikelen 710, 861, 862, inzonderbeid § 1, 1°, en
§ 2, en 1057, 7°, van bet Gerecbtelijk Wethoek);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid;
Overwegende dat verweerster opwerpt dat, zelfs indien de nietigheid
in kwestie aileen maar met toepassing van artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden uitgesproken, het arrest niettemin wettelijk verantwoord blijft, nu het tevens vaststelt dat de gewraakte
onregelmatigheid de belangen van
verweerster heeft geschaad;
Overwegende dat het arrest toepassing maakt van artikel 862, § 1,
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1°, van het Gerechtelijk Wetboek,
het beroep van eiseres op artikel
861 verwerpt door deze bepaling
niet van toepassing te verklaren, en
erop wijst dat de nietigheid, krachtens artikel 862, § 2, zelfs ambtshalve door de rechter wordt uitgesproken; dat het arrest weliswaar zegt :
« Ten aanzien van de buitenlandse
ge'intimeerde was de litigieuze vermelding van aard tot de overtuiging
te leiden dat zij reeds na vijftien dagen niet meer nuttig kon verschijnen en haar derwijze te misleiden
dat zij geredelijker aan verder verweer verzaakte »; dat die passus
echter, gelezen in de context van
het hele arrest, de bestaansreden
van de in artikel 862 bedoelde
sanctie wil verklaren en niet duidelijk maakt of de gewraakte onregelmatigheid de belangen van verweerster heeft geschaad dan wel heeft
kunnen schaden;

Nr. 461

Om die redenen, zonder dat er
grand is tot het onderzoeken van
het eerste en het derde onderdeel,
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwij st de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
30 maart 1990 - 1° kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het onderdeel zelf :
Nr. 461
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres in haar akte van
1e KAMER - 30 maart 1990
hager beroep verweerster heeft
« aangemaand om verklaring van
verschijning te doen binnen de vijf- VOORZIENING IN CASSATIE - BURtien dagen na de akte en wel na verGERLIJKE ZAKEN - VOR!VIEN - GRONDEN
strijken van de achtste dag en v66r
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - ART. 1093,
het verstrijken van de vijftiende
DERDE LID, GER.W. - TOEPASSING.
dag », hoewel de termijn voor de
verschijning in het onderhavige ge- Ilet Hoi verklaart de voorziening niet
toelaatbaar wannee1· de eiser, na zijn
val drieentwintig dagen bedroeg;
verzoekschrift tot cassatie te hebben
betekend, het niet ter griffie van het
Hoi heeft ingediend overeenkomstig
art. 1079 Ger. W. en de verweerder, na
zijn antwoord binnen de voorgeschreven termijn te hebben doen betekenen,
de zaak heeft ingeleid door overlegging van het betekende verzoekschrift
en heeft gevorderd de voorziening af
te wijzen met veroordeling in de kosten (1). (Art. 1093, derde lid, Ger.W.)

Overwegende dat de bepaling van
artikel 862, § 1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek aileen maar toepassing
vindt bij een verzuim of onregelmatigheid betreffende de termijnen
zelf die op straffe van verval of nietigheid zijn voorgeschreven, niet betreffende de vermelding van zulke
termijnen; dat het arrest die bepaling schendt door ze toe te passen 1---------------op een verkeerde vermelding van
(1) Zie Cass., 9 maart 1951 (A.C., 1951, 392),
een op straffe van nietigheid voorge- gewezen onder de gelding van art. 16, derde
lid, van de wet van 25 feb. 1925 dat een zelfde
schreven termijn;
regeling bepaalde als art. 1093, derde lid,
Dat het onderdeel gegrond is;

Ger.W.; zie oak Cass., 26 feb.
nr 7601 (lbid., 1986-87, nr 383).

1987, A.R.

Nr. 462
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(CORNELIS F.
T. BAVEGEMS, CORNELIS J., CORNELIS R.)

.Nr. 462
3•

ARREST

(A.R. nr. 6450)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1987 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde in hoger beroep gewezen;
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2 april 1990

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VAKANTIEGELD - VONNIS OVER EEN PRINCIPIELE
KWESTIE - VONNIS WAARBIJ AMBTSHALVE
HEROPENING VAN HET DEBAT WORDT BEVOLEN - VONNIS TEN DELE EINDVONNIS EN
TEN DELE VONNIS ALVORENS RECHT TE
DOEN.

Gelet op het verzoekschrift van de 2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS
verweerders, waarbij dezen, met
TEN DELE EINDVONNIS - BEGRIP.
toepassing van artikel 1093, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
vorderen dat de voorziening wordt 3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS
afgewezen, met veroordeling in de
TEN DELE ALVORENS RECHT TE DOEN - BEkosten;
GRIP.

Overwegende dat, volgens artikel
1079, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de voorziening niettoelaatbaar wordt verklaard, wanneer meer dan vijftien dagen zijn
verlopen tussen de betekening van
het verzoekschrift tot cassatie en de
indiening op de griffie;
Overwegende dat het verzoekschrift tot cassatie aan de verweerders werd betekend op 27 en 29
april 1988 en alsnog niet op de griffie is ingediend;
Dat de voorziening mitsdien niet
toelaatbaar is;

40

CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN
FEITELIJKE GRONDSLAG - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE AKTE VAN HOGER BEROEP
VAN VERWEERDER BERUST.

5° ONSPLITSBAARHEID BAAR GEDING -

6° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - PRINCIPAAL BEROEP - ONSPLITSBAAR GEDING - BEGRIP.

7° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - INCIDENTEEL BEROEP - ONSPLITSBAAR GEDING - BEGRIP.

ao RECHTERLIJK GEWIJSDE VAN GEWIJSDE BEG RIP.

9° RECHTERLIJK
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 maart 1990 - 1• learner - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en
Geinger.

ONSPLITS-

BEGRIP.

GEZAG
BURGERLIJKE ZAKEN -

GEWIJSDE

KRACHT VAN GEWIJSDE- BURGERLIJKE ZAKEN - GEMENGD VONNIS - EINDVONNIS
VAN EEN LATERE DATUM WAARIN HET GESCHIL WORDT BESLECHT EN DAT IN KRACHT
VAN GEWIJSDE IS GEGAAN - INCIDENTEEL
BEROEP TEGEN HET GEMEND VONNIS - GEVOLG.

10o HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZA,
KEN - INCIDENTEEL BEROEP - GEMENGD
VONCIIIS- EINDVONCIIIS VAN EEN LATERE DA
TUM WAARIN HET GESCHIL WORDT BE-
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SLECHT EN DAT IN KRACHT VAN GEWIJSDE
IS GEGAAN - INCIDENTEEL BEROEP TEGEN
HET GEMENGD VONNIS - GEVOLG.

1o Een vonnis houdende vaststelling van

bepaalde principes voor de berekening
van het vakantiegeld en waarin ambtshalve heropening van het debat wordt
bevolen om de berekening van het vakantiegeld door de partijen mogelijk te
maken, is ten dele een eindvonnis en
ten dele een vonnis alvorens recht te
doen (1). (Art. 19 Ger.W.)
2° In zoverre een vonnis, na uitspraak

over de ontvankelijkheid van een vordering, zekere betwistingen betreffende die vordering beslecht door een
principiele beslissing waardoor de latere beslissing over de vordering zal
worden befnvloed, is dat vonnis een
eindvonis (2). (Art. 19, eerste lid,
Ger.W.)
.
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van de beslissing vormt (5). (Artt. 23
tot 27 Ger.W.)
go en 10° Art. 28 Ger. W. wordt geschon-

den door het arrest waarin het incidenteel beroep van een partij tegen
een eerste vonnis, t. w. een gemengd
vonnis, gegrond wordt verklaard, wanneer door een vroeger arrest het
hoofdberoep laattijdig wordt verklaard
van die partij tegen het tweede vonnis,
t. w. een eindvonnis, dat op een latere
datum in dezelfde zaak is gewezen en
waarin het hele geschil over hetzelfde
punt is beslecht (6).
(VOYAGES WASTEELS N.V. T. FEDERICO;
FEDERICO T. VOYAGES WASTEELS N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8545 en 8620)

3° In een gemengd vonnis is een beslis-

HET HOF; - Gelet op de bestresing alvorens recht te doen de beslissing om het debat ambtshalve te her- den arresten, op 8 januari 1988 en
openen, die het gevolg is van de princi- 20 mei 1988 door het Arbeidshof te
piele eindbeslissing van hetzelfde von- Brussel gewezen;
nis (3). (Art. 19, tweede lid, Ger.W.)
Overwegende dat de onder de nrs.
8545 en 8620 op de algemene rol indat op een onjuiste uitlegging van de geschreven voorzieningen tegen hetakte van hager beroep van verweerder zelfde arrest van 8 januari 1988 zijn
gericht; dat ze moeten worden geberust (4). (Impliciet.)
voegd;

4° Feitelijke grondslag mist het middel

5° In art. 31 Ger. W. is slechts sprake van

de onsplitsbaarheid van het geschil, in
de zin van de artt. 753, 1053, 1084 en
1153 Ger.W.

I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Voyages Wasteels:

6° en 7° In de artt. 31 en 1053 Ger. W. is
slechts sprake van de onsplitsbaarheid
van het geschil t.a. v. de partijen in het
geding en niet m.b.t. de opeenvolgende
door een zelfde rechtbank in een zeitde zaak uitgesproken vonnissen.

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 23 tot 28, 31, 1053, inzonderheid eerste lid, en 1068, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 8 januari 1988 houdende ontvankelijkverklaring van het incidenteel hager beroep
van verweerder tegen het vonnis van 12
januari 1987, dat in verband met het nog
verschuldigde vakantiegeld, alvorens
recht te doen had beslist dat de dertien-

8° Het gezag van gewijsde blijft beperkt

tot wat de rechter, zij het impliciet,
over een geschilpunt heeft beslist en
tot hetgeen, wegens het geschil dat
voor de rechter is gebracht en waarover de partijen debat hebben kunnen
voeren, de noodzakelijke grondslag

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

(5) Cass., 24 april 1981 (A.C., 1980-81, nr.
------------------1 483)·
24 dec. 1981 en 14 mei 1982 (ibid., 1981-82,
nrs.' 271 en 548); zie Cass., 28 juni 1984, A.R.

(1) (2) (3) en (6) Zie de verwijzingen in de
cone!. O.M., in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 462).
(4) Zie Cass., 17 nov
(A.C., 1988-89, nr 160).

1988, A.R. nr. 7848

nr. 7036 (ibid., 1983-84, nr. 619); J. VAN CaMPERNOLLE, « Considerations sur Ia nature et l'etendue de l'autorite de Ia chose juge en matiere
civile », noot onder Cass., 10 sept. 1981,
R.C.J.B., 1984, biz, 265 tot 272.
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de maand niet behoefde in aanmerking
te komen bij de berekening van het ter
uitvoering van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 verschuldigde vakantiegeld (enkel en dubbel vakantiegeld), en
doordat het de beslissing van de eerste
rechter dienaangaande wijzigt, niettegenstaande niet-onvankelijkheidsverklaring
van verweerders hoger beroep tegen het
vonnis van 23 maart 1987 dat, overeenkomstig de in dat vonnis van 12 januari
1987 vastgestelde berekeningsregels, eiseres dat veroordeeld om aan verweerder een saldo van 16.838 frank als vakantiegeld te betalen,
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zijn (schending van de artikelen 31 en
1053, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek) en niet kan worden beperkt tot
de enkele beslissing alvorens recht te
doen (schending van artikel 1068 eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek); het
arrest bovendien, door het vonnis van 12
januari 1987 te wijzigen in verband met
de berekeningswijze van het vakantiegeld, onrechtstreeks afbreuk doet aan
het gezag en de kracht van gewijsde van
het vonnis van 23 maart 1987, dat het
saldo van het vakantiegeld definitief op
16.838 frank had vastgesteld (schending
van de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek):

terwijl het vonnis alvorens recht te
doen van 12 januari 1987 en dat van 23
Overwegende dat het beroepen
maart 1987 onbetwistbaar waren, daar vonnis van 12 januari 1987 onder
dat laatste, zoals gezegd, enkel het saldo
van het nog verschuldigde vakantiegeld meer had beslist dat de jaarlijkse
volgens de principitHe beslissing van het aan verweerder betaalde premie een
vonnis van 12 januari 1987 heeft vastge- « dertiende maand » was, dat die
steld; zoals in geval van een onsplitsbaar premie geen veranderlijke wedde
geschil, het hoger beroep op straffe van was, in de zin van artikel 39 van het
niet-ontvankelijkheid, tegen alle partijen koninklijk besluit van 30 maart
wier belang in strijd is met dat van eiser 1967, dat zij niet in aanmerking kon
in hoger beroep moet worden gericht (ar- worden genomen bij de berekening
tikel1053 van het Gerechtelijk Wetboek),
het hoger beroep, om ontvankelijk te van het ter uitvoering van de artikezijn, evenzo moet worden gericht tegen len 38 en 39 van dat koninklijk bealle beslissing van de eerste rechter die sluit verschuldigde vakantiegeld,
onsplitsbaar zijn; indien men, zoals te maar dat zij daarentegen moest
dezen, alleen in hoger beroep kon komen worden opgenomen in het bedrag
van de beslissing alvorens recht te doen, van de bezoldigingen op grond
de appelbeslissing, in geval van wijzi- waarvan het in artikel 46 bedoelde
ging, niet te verenigen zou zijn met de
eindbeslissing waartegen geen hoger be- vakantiegeld werd berekend; dat die
roep was ingesteld en die derhalve zou beslissingen eindbeslissingen waren,
gehandhaafd blijven; de onsplitsbaarheid in de zin van artikel 19, eerste lid,
tussen de beide door de eerste rechter van het Gerechtelijk Wetboek; dat
uitgesproken vonnissen waarvan enkel het vonnis van 12 januari 1987 botegen het ene hoger beroep is ingesteld vendien de heropening van het dede tenuitvoerlegging van de appelbeslis- bat heeft bevolen « teneinde de
sing in feite onmogelijk zou maken, het partijen in staat te stellen de verdehoger beroep in werkelijkheid de zaak ring inzake het vakantiegeld juister
zelf in haar geheel voor de appelrechter te berekenen »; dat die beslissing
moet brengen en niet kan worden beperkte tot de beslissing alvorens recht te een beslissing alvorens recht te
doen (vgl. artikel 1068, eerste lid, van het doen was, in de zin van artikel 19,
Gerechtelijk Wetboek); eruit volgt dat tweede lid, van hetzelfde wetboek;
het bestreden arrest, doordat dit het haOverwegende dat het vonnis van
ger beroep van verweerder tegen het
vonnis alvorens recht te doen van 12 ja- 23 maart 1987 het bedrag van het
nuari 1987 ontvankelijk verklaart, hoe- vakantiegeld berekende en het bewei dit het hoger beroep tegen het eind- drag van het verschuldigde saldo op
vonnis van 23 maart 1987 niet ontvanke- 16.838 frank vaststelde;
lijk heeft verklaard, het wettig begrip
Overwegende dat het arrest van 8
« onsplitsbaarheid » miskent alsmede de
regel volgens welke het hoger beroep, op januari 1988 het hoger beroep van
straffe van niet-ontvankelijkheid, moet verweerder tegen het vonnis van 12
worden gericht tegen alle beslissingen januari 1987 ontvankelijk verklaart;
van de eerste rechter die onsplitsbaar dat het dit vonnis wijzigt in die zin
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dat de premies waarmee de eerste
rechter geen rekening had gehouden, moeten worden opgenomen in
de wedde op grand waarvan het vakantiegeld wordt berekend; dat het
de zaak naar de rol verwij st om de
partijen in staat te stellen desnoods
opnieuw voor het arbeidshof te komen; dat dit arrest ook beslist dat
het hoger beroep van verweerder tegen het vonnis van 23 maart 1987
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel tegen het arrest van 8 januari 1988 als
grief aanvoert dat dit het in artikel
31 van het Gerechtelijk Wetboek
omschreven wettig begrip « onsplitsbaarheid » miskent en artikel 1068,
eerste lid, van dat wetboek schendt,
doordat het het hoger beroep van
verweerder tegen het vonnis van 12
januari 1987 ontvankelijk verklaart,
hoewel het hoger beroep van die
partij tegen het vonnis van 23 maart
1987 niet ontvankelijk had ver- ·
klaard; dat het middel ook betoogt
dat het arrest, door het vonnis van
12 januari 1987 te wijzigen, het gezag van gewijsde van het vonnis
van 23 maart 1987 miskent;
Overwegende dat, enerzijds, het
hoger beroep van verweerder tegen
het vonnis van 12 januari 1987 niet
aileen een beslissing alvorens recht
te doen betrof;
Overwegende dat, anderzijds, in
artikel 31 van het Gerechtelijk Wethoek, slechts sprake is van de onsplitsbaarheid in de zin van de artikelen 753, 1053, 1084 en 1135 van dat
wetboek, die geen betrekking hebben op de omstandigheden van de
zaak;
Overwegende dat, voor het overige, het gezag van gewijsde beperkt
blijkt tot wat de rechter, zij het impliciet, over het geschilpunt heeft
beslist en tot hetgeen wegens het
geschil dat voor de rechter is gebracht en waarover de partijen debat hebben gevoerd, de noodzakelijke grondslag van de beslissing
vormt;
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Overwegende dat, weliswaar, het
vonnis van 23 maart 1987 de beslissingen van het vonnis van 12 januari 1987 toepaste; dat het vonnis van
23 maart 1987 zich evenwel ertoe beperkte het bedrag van het vakantiegeld te berekenen naar de gegevens
die de partijen daartoe hadden verstrekt, zonder zich nog uit te spreken over het geschil waarover het
vonnis van 12 januari 1987 uitspraak had gedaan; dat het vonnis
van 23 rnaart 1987 geen gezag van
gewijsde kon hebben ten aanzien
van het hoger beroep van verweerder tot wijziging van het vonnis van
12 januari 1987;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 23 tot 28, 1043, 1057, 4°,
1068, eerste lid, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 20
mei 1988 eiseres veroordeelt tot betaling
aan verweerder van 202.942 frank, plus
de gerechtelijke interest en de kosten,
als saldo van het nog verschuldigde vakantiegeld (achterstallen inzake het enkel vakantiegeld, het dubbel vakantiegeld en het vakantiegeld bij vertrek), op
grond « dat het arrest (van 8 januari
1988) geen uitspraak had gedaan over
het door (verweerder) gevorderde aanvullend vakantiegeld; dat volgens dit arrest de partijen aan het (arbeidshof) een
nieuwe berekening dienden voor te leggen. waarbij "de jaareindepremies in de
wedde worden opgenomen "; dat (verweerder) thans een uitvoerige rekening
voorlegt van het nog verschuldigde vakantiegeld, te weten 202.942 frank; dat
(eiseres) dat bedrag niet uitdrukkelijk
betwist; dat zij echter betoogt dat die
vordering niet ontvankelijk is, omdat het
vonnis van 23 maart 1987 definitief is geworden; dat voormeld arrest inderdaad
heeft geoordeeld dat het incidenteel hoger beroep tegen dat vonnis niet ontvankelijk was; dat het niettemin het hoger
beroep tegen het eerste vonnis van 12 januari 1987 uitdrukkelijk ontvankelijk
heeft verklaard en heeft beslist op welke
wijze het vakantiegeld juist wordt berekend; dat derhalve de door (verweerder)
voorgelegde berekening moet worden
overgenomen »,
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frank als « saldo van het nog verschuldigde vakantiegeld » te betalen;
Dat het onderdeel gegrond is;

terwijl, eerste onderdeel, de eerste
rechter, bij vonnis van 23 maart 1987,
dat in kracht van gewijsde is gegaan
vermits verweerder geen rechtsgeldig hager beroep heeft ingesteld, eiseres had
veroordeeld om enkel 16.838 frank als
saldo voor het vakantiegeld te betalen;
het arrest van 20 mei 1988 derhalve, niet
zonder miskenning van het gezag en van
de kracht van gewijsde van die eindbeslissing, eiseres kon veroordelen om
daarvoor een saldo van 202.942 frank te
betalen (schending van de artikelen 23
tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek wat
het gezag van het rechterlijk gewijsde
en 28 van hetzelfde wetboek wat de
kracht van gewijsde betreft);
tweede onderdeel, het arrest, door het
eindvonnis van 23 maart 1987 te wijzigen, hoewel enkel tegen de beslissing alvorens recht te doen van 12 januari 1987
(rechtsgeldig) hager beroep was ingesteld (artikelen 1054 en 1057, 4°, van het
Gerechtelijk Wetboek), tevens het beginsel van de betrekkelijke werking van het
hager beroep schendt (artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en
buiten de grenzen van de aangebrachte
zaak treedt, aangezien het een vonnis tenietdoet waartegen verweerder geen hager beroep had ingesteld (schending van
de artikelen 1054, 1057, 4°, 1068, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek en,
voor zoveel nodig, artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek volgens hetwelk de rechter geen uitspraak mag
doen buiten de grenzen van de bij hem
aangebrachte zaak):

Om die redenen, voegt de onder
de nrs. 8545 en 8620 op de algemene
rol ingeschreven zaken; uitspraak
doende op de voorziening van de
naamloze vennootschap Voyages
Wasteels : vernietigt het bestreden
arrest van 20 mei 1988; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten; houdt
de andere helft van de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaken naar het Arbeidshof te
Bergen.
2 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gedeeltelijk
andersluidende conclusie (7) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis van
23 maart 1987 eiseres veroordeelde
om aan vervveerder 16.838 frank als
saldo voor het nog verschuldigde vakantiegeld te betalen;
Dat, nu het hoger beroep van verweerder tegen het vonnis van 23
maart 1987 door het arrest van 8 januari 1988 niet ontvankelijk iS verklaard, dat VOnnis in kracht van geWijsde iS gegaan;
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3• KAMER - 2 april 1990
UNIVERSITAIR ONDERWIJS - RIJKSUNIVERSITEIT - NIET ONDERWIJZEND PERSONEEL MET ARBEIDSOVEREENKOMST - BESLISSING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR VAN DE« UNIVERSITE DE L'ETAT A
LIEGE , VAN 18 NOVEMBER 1981 INZAKE HET

1° ONDERWIJS -

Overwegende dat het arrest van
20 mei 1988, op het hoger beroep
van verweerder tegen het vonnis
van 12 januari 1987, niet zonder
miskenning van de kracht van ge- wijsde van het vonnis van 23 maart
1987, eiseres heeft kunnen veroordelen om aan verweerder 202.942

1--------------(7) Het O.M. had tot gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 8 jan. 1988 geconcludeerd op grond van het eerste middel en tot
vernietiging van het arrest van 20 mei 1988 op
grond van het eerste onderdeel van het tweede
middel (zie concl. O.M. dienaangaande, in
Bull. en Pas., 1990, I, nr. 462).
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ONTSLAG VAN HET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL « PATRIMOINE » - BESLISSING, EEN
WET IN DE ZIN VAN ART. 608 GER.W.?

- ARBEIDSONGESCHIKTHEID NA DE EERSTE
ZES MAANDEN VAN PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEGRIP.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - BEGRIPPEN - BE-

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID

SLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
DE« UNIVERSITE DE L'ETAT A LIEGE» VAN 18
NOVEMBER 1981 INZAKE HET ONTSLAG VAN
HET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL « PATRIMOINE » - PERSONEEL MET ARBEIDSOVEREENKOMST - BESLISSING, GEEN WET
IN DE ZIN VAN ART. 608 GER.W.

1o Na de eerste zes maanden van pri-

1o en 2° De beslissing van de raad van
bestuur van de « Universtie de l'Etat a
Liege » van 18 november 1981 inzake
het ontslag van het wetenschappelijk
personeel « Patrimoine » met arbeidsovereenkomst is geen wet, in de zin
van art. 608 Ger. W. (1}.
(CERF T. UNIVERSITE DE L'ETAT A LIEGE,
PATRIMOINE)

(A.R. nr. 8667)
2 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en Kirkpatrick.
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3•

KAMER -

2 april 1990

- ARBEID IN EEN BESCHUTTE WERKPLAATS
LATERE ARBEIDSONGESCHIKTHEID WAARDERING VAN DE VERMINDERING VAN
HET VERMOGEN TOT VERDIENEN - TOEPASSELIJKE REGEL.

maire arbeidsongeschiktheid kan een
werknemer ten laste blijven van zijn
verzekeringsinstelling, op voorwaarde
dat de bij de wet bepaalde vermindering van zijn vermogen tot verdienen
bestaat zowel in vergelijking met hetgeen een persoon van dezelfde stand
en met dezelfde opleiding kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door de betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt werd,
als in vergelijking met wat een dergelijke persoon kan verdienen door zijn
werkzaamheid in de verschillende beroepen die hij heeft uitgeoefend of zou
hebben kunnen uitoefenen uit hoofde
van zijn beroepsopleiding (1). (Art. 56,
§ 1, eerste en derde lid, Z.I.V.-wet.)
2° Op de verplichting van art. 56, § 1,
eerste en derde lid, Z.I. V.-wet om de
vermindering van het vermogen tot
verdienen van de werknemer te waarderen in vergelijking .met de beroepen
die de wet bepaalt, wordt geen uitzondering gemaakt voor de werknemer
die enkel in een beschutte werkplaats
heeft gewerkt.
(R.I.Z.I.V. T. KOQ)
ARREST ( vertaJing)

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Nota arrest nr. 463 :
(1) Zie « Propos sur le texte de Ia loi et les
principes gemeraux du droit >>, plecht. openingsrede van proc.-gen. W.J. Ganshof van der
Meersch, v66r het Hof van 1 sept. 1970, Bull.,
1970, blz. 29 tot 39; cone!. proc.-gen. Duman,
toen eerste adv.-gen., bij Cass., 30 jan. 1976,
A.C., 1976, blz. 635 en 636; cone!. eerste adv.gen. Velu, toen adv.-gen., bij Cass., 3 maart
1977, in Bull. en Pas., 1977, I, blz. 703 en 704;
Cass., 2 juli 1948 (Bull. en Pas., 1948, I, 425).

(A.R. nr. 8780)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1988 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van artikel 56, § 1, eerste en derde lid, van de

1-----------------Nota arrest nr. 464 :
(1) Cass., 17 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr.
448); P. DENIS, Droit de la securite sociale 5e
uitg., Brussel, 1986, nr. 407 tot nr. 410.
'
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wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
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dere woorden het weer opnemen in het
arbeidsproces in een andere beschutte
werkplaats niet uitgaat van hun vroegere ervaring; dat hun fysieke handicap
soms ook nog belet dat zij enig ander bedoordat het arrest de op 10 september roep in beschutte werkplaatsen uitoefe1981 ter kennis gebrachte administratie- nen; dat ten slotte de beoordeling van
ve beslissing vernietigt en eiser veroor- hun overblijvend arbeidsvermogen aan
deelt om aan verweerder met ingang van de willekeur van de << werkgevers »
15 september 1981 de vergoedingen we-· wordt overgelaten zonder werkelijke
gens arbeidsongeschiktheid te betalen op waarborg of mogelijkheid van beroep;
grand dat het enige criterium dat blijkt dat alleen al die !outer praktische
uit artikel 56 van de wet van 9 augustus aspecten van de zaak volstaan om af1963 van economische orde is; dat het breuk te doen aan de stelling dat het gecriterium van algemene aard is en val van de werknemer << die geschikt is
slechts een arbeidsmarkt dekt, die welke om in een beschutte werkplaats te werbeantwoordt aan de vereisten van rende- ken » met dat van de in voornoemd artiment, winst en competitie; dat het dan kel 56 bedoelde werknemers zou moeten
ook verkeerd is dat criterium toe te pas- worden gelijkgesteld; dat de door eiser
sen op categorieen die niets met het in voorgestelde oplossing bij logisch doorde tekst bedoelde stelsel te maken heb- denken tot vreemde oplossingen zou leiben· dat een beschutte werkplaats van- den; dat aldus, bij wijziging door extrazelf~prekend buiten de harde economi- polatie van het referentiepunt (dat punt
sche wetmatigheden valt; dat artikel 56 is het vermogen tot verdienen van een
van de wet van 9 augustus 1963 herhaal- normaal gemiddeld werlmemer) die rededelijk verwijst naar het concept « be- nering uiteindelijk leidt tot : 1/3 van het
roep » of « beroepsopleiding »; dat ook vermogen tot verdienen van een normaal
hier alleen sprake kan zijn van een << be- werknemer volstaat (stemt overeen met
roep » als dat beantwoordt aan de impe- een gemiddelde geschiktheid) om in een
ratieven van het actieve leven; dat een beschutte werkplaats te werken; de nieuberoep met andere woorden moet beant- we (geextrapoleerde) referentie wordt
woorden aan de vereisten gesteld door dan de gemiddelde persoon die geschikt
de behoefte aan arbeidskrachten in de is om in een beschutte werkplaats te
produktiemaatschappij; dat arbeid in een werken, wat zou betekenen dat het derbeschutte werkplaats niet voldoet aan de van diens vermogen tot verdienen voleen dergelijke omschrijving; dat een be- staat om geschikt te zijn voor het werk
zigheid zonder wettelijke, sociale, fiscale, in een beschutte werkplaats; het besluit
economische of andere verplichtingen is dan dat 1/9 van het vermogen tot verniet met een beroep kan worden gelijk- dienen van een normaal werknemer de
gesteld; dat de wetgever hoe dan ook norm wordt; ... dat zulks natuurlijk niet
zijn bedoeling zou hebben duidelijk ge- strookt met de wil van de wetgever; dat,
maakt als hij de zin en de onbetwistbare gelet op het besluit van de deskundige,
inhoud van de woorden die voor die fun- - dat zegt dat de graad van verweerdamentele beginselen staan op uitermate ders geschiktheid het werk in een bebuitensporige wijze had willen uitbrei- schutte werkplaats mogelijk maakt,
den; dater, gelet op de ratio legis van de maar niet het werk in het normale arbetrokken bepaling, geen argument voor- beidscircuit - moet worden gesteld dat
handen is om te zeggen dat de wetgever de bij artikel 56 van de wet van 9 augusde werknemer « die geschikt zou zijn om tus 1963 bepaalde graad van ongeschiktin een beschutte werkplaats te werken » heid is bereikt,
in een parallel circuit heeft willen vastterwijl, eerste onderdeel, artikel 56,
zetten; dat die werknemer immers, in die
onderstelling, op een arbeidsmarkt te- § 1, van de wet van 9 augustus 1963, nu
rechtkomt die beperkte is tot de beschut- het bepaalt dat als arbeidsongeschikt
te werkplaatsen, dat wil zeggen dat zijn wordt erkend, de werknemer wiens vervooruitzichten om aangeworven te wor- mogen tot verdienen is verminderd tot
den uitermate precair en beperkt zijn; een derde of minder dan een derde van
dat iedereen overigens weet dat werkne- wat een persoon, van dezelfde stand en
mers in beschutte werkplaatsen een zeer met dezelfde opleiding, kan verdienen
specifiek werk uitvoeren waarvoor een door zijn werkzaamheid in de beroepenbepaalde doch uiterst beperkte vorming categorie waartoe de beroepsarbeid beis vereist; dat zij derhalve geen echte hoort, door de betrokkene verricht toen
« beroepsopleiding » krijgen; dat met an- hij arbeidsongeschikt is geworden, of in
1
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de verschillende beroepen die hij heeft
of zou kunnen uitoefenen uit hoofde van
zijn beroepsopleiding, niet uitsluit dat
die vermindering op grond van het door
de verzekerde, op het ogenblik van zijn
arbeidsongeschiktheid, uitgevoerde werk
in een beschutte werkplaats wordt getoetst aan hetgeen de referentiepersoon
van dezelfde stand en met dezelfde opleiding kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de
in een beschutte werkplaats verrichte arbeid van de verzekerde behoort; voornoemd artikel 56 niet uitsluit dat bij de
evolutie van het verlies van het vermogen tot verdienen van de verzekerde rekening wordt gehouden met het bestaan
van een beschutte werkplaats; het in die
bepaling vervatte economisch criterium
van het verlies van het vermogen tot
verdienen niet impliceert dat andere socio-economische criteria, zoals het bestaan van een beschutte werkplaats, bij
de beoordeling van de arbeidsongeschikthei.d van de sociaal verzekerde worden
uitgesloten (schending van artikel 56, § 1,
eerste en derde lid, van de wet van 9 augustus 1963);

tweede onderdeel, de vermindering
van het vermogen tot verdienen van de
betrokken verweerder die in een beschutte werkplaats werkte toen hij zijn
beroepsarbeid stopzette en arbeidsongeschikt werd, moet worden getoetst aan
een referentiepersoon van dezelfde stand
en met dezelfde opleiding; daaruit volgt
dat die toetsing moet gebeuren aan andere werknemers die, om van dezelfde
stand andere werknemers die, om van
dezelfde stand te zijn en dezelfde opleiding te hebben genoten, wegens hun verminderde mogelijkheden in een beschutte werkplaats moeten werken; het arrest,
dat die vergelijking afwijst, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van artikel 56, § 1, eerste en
derde lid, van de wet van 9 augustus
1963) :

Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat uit artikel 56,
§ 1, eerste en derde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering volgt dat, onder voorbehoud van de regels betreffende de
eerste zes maanden van de primaire
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arbeidsongeschiktheid, de in die bepaling gepreciseerde vermindering
van het vermogen tot verdienen die,
behoudens de bij de wet bepaalde
uitzonderingen die te dezen niet van
toepassing zijn, een voorwaarde
vormt voor de staat van arbeidsongeschiktheid in de zin van de genoemde wet van 9 augustus 1963, zowel moet bestaan in vergelijking
met hetgeen een persoon van dezelfde stand en met dezelfde opleiding
kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door
de betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt werd als in vergelijking met wat een dergelijke persoon
kan verdienen door zijn werkzaamheid in de verschillende beroepen
die de betrokkene heeft of zou kunnen uitoefenen uit hoofde van zijn
beroepsopleiding;
Overwegende dat het arrest derhalve niet zonder schending van die
wetsbepaling kan beslissen « dat de
bij artikel 56 van de wet van 9 augustus 1963 bepaalde graad van arbeidsongeschiktheid is bereikt » en,
met bevestiging van het beroepen
vonnis, dat « de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid vanaf 15
september 1981 (zijn verschuldigd) »,
op grond dat, volgens het besluit
van de deskundige « de graad van
het vermogen (tot verdienen van
verweerder) (hem) toelaat in een beschutte werkplaats te werken, doch
niet om een betrekking in het gewone arbeidscircuit te hebben »;
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;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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2 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

1021

II. Op de voorzieningen van Jean
Verbergt en Maria Declercq:
Overwegende dat de voorzieningen beperkt zijn tot « alle beschikkingen in verband met de telastlegging B »;

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de eisers :

Nr. 465
2• KAMER - 3 april 1990

HINDERLIJKE INRICHTINGEN -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE ARBEIDSBESCHERMING - WET VAN 5 MEl 1988 BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE GEVAARLIJKE,
ONGEZONDE OF HINDERLIJKE INRICHTINGEN
EN OP DE STOOMTUIGEN EN STOOMKETELS.

Op grand van art. 2 wet van 5 mei 1988,
is de Koning bevoegd tot het uitvaardigen van besluiten nopens de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen (1). ·
(GOOVAERTS T. VERBERGT, DECLERCQ;
VERBERGT, DECLERCQ T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 3307)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

------------------1
(1) Zie H. LENAERTS, « Gevaar!ijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen », in Administratief Lexicon (Die Keure, 1962), biz. 16 e.v.,
nrs. 17 tot 23; DE VROEDE en FLAMEE, Handhoek van bet Belgisch Economisch Recht, I,
biz. 148; R.P.D.B., Comp. IV, " Etablissements
dangereux, insalubres ou incommodes "• nrs. 6
e.v. (13); zie Cass., 16 jan. 1922, Pas., 1922, 132;
zie Raad van State, nr. 16.412, van 14 mei
1974; zie Cass., 6 sept. 1984, A.R. nr. 4233, A.C.,
1984-85, nr. 16.

Over het middel : schending van de artikelen 67, 78, 107 van de Grondwet, alle
bepalingen inzonderheid artikel 2 van de
wet van 5 mei 1888 betreffende het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde en
hinderlijke inrichtingen en op de stoomtuigen en stoomketels, 1, 2 en 849 van
het bij de regentbesluiten van 11 februari 1946 en 27 september 1947, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van
28 februari 1963, goedgekeurde Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming,
doordat het arrest de eisers strafbaar
verklaart wegens het oprichten van inrichtingen waarvoor het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming de
noodzaak van een vergunning oplegt en
het betoog van de eisers over de onwettelijkheid van dat algemeen reglement
verwerpt met de overweging dat de wet
van 5 mei 1888 aan de Koning de bevoegdheid heeft gegeven gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen te reglementeren,
terwijl noch artikel 2 noch enige andere bepaling van de wet van 5 mei 1888
aan de Koning de bevoegdheid verlenen
om de vrijheid van particulieren inzake
het oprichten van ambachtelijke inrichtingen op algemene en reglementaire
wijze te beperken daar zulke bevoegdheidsverlening op klare en ondubbelzinnige wijze moet worden uitgedrukt en
het strafbaar stellen van inbreuken op
enkel door hun voorwerp bepaalde besluiten een zodanige bevoegdheidsverlening niet inhoudt, zodat de rechtbanken
de zonder wettelijke bevoegdheidsverlening door de Koning uitgevaardigde reglementering moeten weigeren toe te
passen wegens afwezigheid van wettelijke grondslag. Luidens artikel 67 van
de Grondwet neemt de Koning de besluiten die voor de uitvoering van de wetten
nodig zijn. In de aanhef van de regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 september 1947 wordt als rechtsgrond verwezen naar de wet van 5 mei 1888. De
vraag is dus of het onderwerpen aan
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voorafgaande machtiging van een opslag- volledige rechtszekerheid te bekomen,
plaats voor aardappelen en een onder- ware een uitdrukkelijke tussenkomst
grondse mazouttank een maatregel is die van de wetgever wellicht niet ongenodig is om een bepaling van de wet van wenst » (H. Lenaerts, Gevaarlijke, onge5 mei 1888 uit te voeren of zelfs om uit zonde en hinderlijke inrichtingen, Admi« het beginsel van de wet en haar algenistratief Lexicon Juni 1962, nummer
mene economie de gevolgtrekkingen af 23). Ook de Raad van State heeft in zijn
te leiden die daaruit op natuurlijke wijze advies van 13 mei 1983 grondig voorbevoortvloeien volgens de geest die aan de houd gemaakt over de wet van 5 mei
opvatting van de wet ten grondslag heeft 1888 als rechtsgrond voor een ontwerp
gelegen en volgens de doelstellingen die van besluit van de Vlaamse Exekutieve.
zij nastreeft ». Het onderwerpen aan Daarop heeft de Vlaamse Raad een devoorafgaande machtiging van bepaalde creet goedgekeurd betreffende de milieuhinderlijke inrichtingen begon met het vergunning (zie Vlaamse Raad, zitting
« decret imperial » van 15 oktober 1810 1984-1985, stuk 291, nummer 14, bladzijde
« relatif aux manufactures et ateliers qui
6). Zonder een zodanige uitdrukkelijke
repandent une odeur insalubre et incom- tussenkomst van de wetgever ontbeert
mode ». Een meer uitgebreide regeling het algemeen reglement wettelijke
vond men later in het besluit van 31 ja- grondslag en mogen zijn bepalingen door
nuari 1824 (Bull. Us. 1824, pagina 300) en de rechtbanken niet worden toegepast :
in het koninklijk besluit van 12 november 1849 (Bull. Us. 1849, nummer 131)
Overwegende dat het regentsbemaar in het toepassingsgebied van die sluit van 11 februari 1946 houdende
reglementeringen vindt men noch op- goedkeuring van de titels I en II
slagplaatsen voor aardappelen noch on- van het Algemeen Reglement voor
dergrondse mazouttanken. De wet van 5
mei 1888 is, volgens haar opschrift, « re- de Arbeidsbescherming en het relative a !'inspection des etablissements gentsbesluit van 27 september 1947
dangereux, insalubres et incommodes, et houdende goedkeuring van de titels
a la surveillance des machines et chau- Ill, IV en V van het Algemeen RediE!res a vapeur ». Overeenkomstig dat glement voor de Arbeidsbescheropschrift bepaalt zij de bevoegdheden ming verwijzen naar de wet van 5
van de toezichthoudende ambtenaren en mei 1888 betreffende het toezicht op
de door hen te volgen procedure. De eni- de gevaarlijke, ongezonde of hinderge bepaling in de wet die geen directe
betrekking heeft op het toezicht is het lijke inrichtingen en op de stoomtuiartikel 2 dat strafbaar stelt de inbreuken gen en stoomketels;
op de besluiten. Deze bepaling staat echOverwegende dat de wetgever in
ter in nauw verband met het toezicht artikel 2 van voornoemde wet niet
daar het gaat om de inbreuken die door slechts de besluiten betreffende het
de toezichthoudende ambtenaren zijn toezicht op de gevaarlijke, ongezonvastgesteld. Van een bevoegdheidsverlening aan de Koning om een nieuwe re- de of hinderlijke inrichtingen en op
glementering op te stellen of de bestaan- de stoomtuigen en stoomketels
de reglementering uit te breiden, is er in strafbaar stelde, maar de « overtredie tekst geen sprake. De jongste rechts- dingen van de bepalingen van al de
leer is dan ook van mening dat de wette- besluiten betreffende de gevaarlijke,
lijkheid van het algemeen reglement be- ongezonde of hinderlijke inrichtintwistbaar is en dat « een uitdrukkelijke gen en de stoomtuigen en stoomketussenkomst van de wetgever gewenst tels »; dat de kwestieuze regentsbezou zijn » (De Vroede en Flamee, Handhoek van het Belgisch economisch recht,

derde druk 1988, pagina 149). In zijn zeer
goed gedocumenteerde studie van 1962
in het Administratief Lexicon had inderdaad prof. Lenaerts vastgesteld dat er
geen eensgezindheid bestond over de
rechtsgrond van de regeling inzake hinderlijke inrichting, • dat het wettelijk
fundament van deze regeling in werkelijkheid toch niet zo hecht is als rechtsleer en rechtspraak het willen doen voorkomen » en dat « om te dien aanzien

sluiten die voornoemde aangelegenheden betreffen, rechtsgrond vinden
in de wet van 5 mei 1988;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen van Jean Verbergt en
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Maria Declercq; beveelt dat van dit
Gelet op de artikelen 794, 795, 797,
arrest melding zal worden gemaakt 800 en 801 van het Gerechtelijk Wetop de kant van het gedeeltelijk ver- hoek, met overneming van de redenietigde arrest; (... ) veroordeelt de nen van die vordering, zegt voor
eisers Jean Verbergt en Maria De- recht dat in de aanhef van het arclercq in de kosten van hun voorzie- rest nummer 3314 van 16 januari
ningen; verwijst de aldus beperkte 1990 het woord « Antwerpen » verzaak naar het Hof van Beroep te vangen wordt door het woord « OuBrussel.
denaarde »;
Beveelt dat van dit arrest melding
3 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver- zal worden gemaakt op de kant van
slaggever: de h. De Peuter - Gelijklui- het verbeterde arrest van het Hof
dende conclusie van de h. du Jardin, ad- van 16 januari 1990;
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Laat de kosten ten laste van de
Gryse en van Heeke.
Staat.
3 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

Nr. 466
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KAMER -

3 april 1990

.VONNISSEN EN ARRESTEN -

ALGEMENE BEGRIPPEN- VERSCHRIJVING- VERBETERING.

Een verschrijving in de aanhei van een
arrest van het Hoi met betrekking tot
de vermelding van de bestreden beslissing wordt op vordering van de procureur-generaal in het Hoi verbeterd en
melding daarvan wordt gemaakt op de
kant van het verbeterd arrest.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE VERBEURGT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4404)

HET HOF; - Gelet op de aan onderhavig arrest in eensluidend afschrift gehechte vordering van de
procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie;
Gelet op het arrest van het Hof
van 16 januari 1990 (1);
Nota arrest nr. 466 :
(1) Cass., 16 jan. 1990, A.R. nr. 3314 (niet gepubliceerd).

Nr. 467
2•

KAMER -

4 april 1990

INTEREST -

COMPENSATOIRE INTEREST RAMING EX AEQUO ET BONO- VOORWAARDEN.

Naar recht verantwoord is de raming ex
aequo et bono van de compensatoire
interest, die een onderdeel is van de
vergoeding wegens een onrechtmatige
daad (1), wanneer de rechter de redenen aangeeft waarom de door partijen
voorgestelde berekening niet kan worden aangenomen, de onmogelijkheid
vaststelt om, bij gebrek aan nauwkeurige beoordelingselementen, het juiste
bedrag anders te bepalen en vermeldt
dat in geval ':::an actualisering van het
Nota arrest nr. 467 :
(1) Cass., 25 jan. 1989, A.R. nr. 7009 (A.C.,
1988-89, nr. 308).
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bedrag van de schadevergoeding, rekening moet worden gehouden met de
netto-opbrengst die de getroffene door
belegging uit dat kapitaal had kunnen
verkrijgen mocht hij het dadelijk na
het ontstaan van zijn schade hebben
ontvangen (2). (Artt. 1382 en 1383

B.W.)
(HUBERT T. DE WITTE)
ARREST ( vertafing)

Nr. 467

brengst, bij ontstentenis van vaststaande
gegevens, onmogelijk kan worden bepaald, niet naar recht is verantwoord
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) en evenmin
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet):

Overwegende dat de compensatoire interest een geheel vormt met de
wegens onrechtige daad verschuldigde vergoeding;

(A.R. nr. 7989)

Dat de rechter, met toepassing
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de artikelen 1382 en 1383 van
den arrest, op 2 november 1989 door het Burgerlijk Wetboek, die bepalen
het Hof van Beroep te Bergen gewe- dat de schade volledig moet worden
vergoed, de schade aileen ex aequo
zen;
et bono kan ramen wanneer hij de
Over het middel : schending van de ar- redenen opgeeft waarom de door de
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk partijen voorgestelde ramingwijze
Wetboek en 97 van de Grondwet,
moet worden verworpen en vaststelt
doordat het arrest afwijzend beschikt dat de omvang van de schade, bij
op de vordering van eiseres die de rente- ontstentenis van preciese beoordevoet van de compensatoire interest wil lingsgegevens, onmogelijk op een
laten vaststellen zoals die van de gerech- andere wijze kan worden bepaald;
telijke interest, en die rentevoet << naar
billijkheid » op 5 % vaststelt, op grond
<< dat bij de vaststelling van de rentevoet
van de compensatoire interest, in geval
van actualisering van het bedrag van de
schadevergoeding, rekening moet worden gehouden met de netto-opbrengst
van dat kapitaal voor de getroffene, indien hij het dadelijk na het ontslaan van
zijn schade had ontvangen; dat het hof
te dezen die rentevoet naar billijkheid op
5 % vaststelt,
terwijl de schade, ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, volledig moet worden vergoed en
een raming ex aequo et bono bijgevolg
alleen mogelijk is als de rechter de redenen opgeeft waarom de door de partijen
voorgestelde ramingwijze moet worden
verworpen en als hij vaststelt dat de omvang van de schade, bij ontstentenis van
vaststaande gegevens, niet kan 'worden
bepaald; daaruit volgt dat het arrest dat
de rentevoet, die overeenstemt met de
netto-opbrengst die eiseres zou bekomen
als zij het kapitaal onmiddellijk n.a het
ontstaan van de schade zou hebben ontvangen, naar billijkheid op 5 % vaststelt,
zonder vast te stellen dat die netto-op(2) Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr. 5133 (A.C.,
1986-87, nr. 87).

Overwegende dat het arrest zegt
dat bij de bepaling van de rentevoet van de compensatoire interest,
in geval van actualisering van het
bedrag van de schadevergoeding, rekening moet worden gehouden met
de netto-opbrengst van dat kapitaal
voor de getroffene, indien hij het dadelijk na het ontstaan van zijn schade had ontvangen »;
«

Dat het arrest aldus de redenen
opgeeft waarom het de door eiseres
voorgestelde ramingswijze verwerpt
en vaststelt dat, nu de vermelde hypothese geen werkelijkheid is geworden, te dezen de preciese beoordelingsgegevens ontbreken om de
schade te kunnen bepalen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

Nr. 468
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4 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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door de eisers was ingesteld in hun hoedanigheid respectievelijk van moeder en
wettelijke voogdes, enerzijds, en van toeziende voogd anderzijds, de verweerders
in solidum jegens eiseres qualitate qua
enkel veroordeelt tot betaling van 1
frank, verhoogd met interesten en kosten, en zulks enkel ter vergoeding van
de morele schade die Innez Chevalier geleden heeft ten gevolge van het overlijden van haar vader, Georges Chevalier,
en haar tevens ter vergoeding van de
morele schade ex haerede een bedrag
van 25.000 frank toekent overeenkomend
met het deel dat haar toekomt in de verNr. 468
deling met de overige rechtverkrijgenden; dat het die beslissing enkel hierop
grondt « dat blijkt dat Chevalier Innez,
2• KAMER - 4 april 1990
ofschoon ze haar woonplaats had bij de
getroffene, niet bij hem woonde, aangezien zij haar feitelijke verblijfplaats had
AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN in Home Zonnestraal te Lennik; dat de
OVEREENKOMST - MORELE SCHADE ernstige geestelijke achterlijkheid van
die persoon haar zeker niet buiten staat
- ELEMENTEN EN GROOTTE.
stelde om de waarde te beseffen van de
Het recht op volledige vergoeding van de genegenheid die haar vader voor haar
door een onrechtmatige daad veroor- kon voelen; dat haar geestestoestand
zaakte morele schade hangt niet hier- haar echter niet in staat zal stellen een
van af dat de getroffene in staat is te verband te leggen tussen het verlies van
beseffen dat het toegekende bedrag die affectie en de vergoeding die voor
dient ter vergoeding van die schade haar wordt gevraagd; dat het ontbreken
van het besef dat een vergoeding strekt
(1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
tot herstel van morele schade die vergoeding elke reiHe betekenis ontneemt; dat
er dus geen redenen zijn om een vergoe(DELlE, CHEVALIER T. VERMEREN, THEMIS N.V.)
ding van meer dan een frank toe te kennen
"•
ARREST ( vertaJing)
terwijl, ...
(A.R. nr. 8004)
tweede onderdeel, de rechtsvordering
tot het verkrijgen van een vergoeding
HET HOF; - Gelet op het bestre- voor morele schade ertoe strekt de pijn,
den arrest, op 26 oktober 1989 gewe- de smart of andere vormen van morele
schade te verlichten en de geleden schazen door het Hof van Beroep te Ber- de
in zoverre te herstellen; van die begen;
ginselen niet kan worden afgeweken als
het om de morele schade gaat die een
I. Wat de voorziening van Elza persoon (zelfs als hij wegens geestelijke
Delie betreft :
achterlijkheid het statuut van verlengde
minderjarigheid gekregen heeft) lijdt ten
Over het middel: schending van de ar- gevolge van het vroegtijdig verlies van
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk zijn vader; de rechter weliswaar op onWetboek, 1138, 3°, van het Gerechtelijk aantastbare wijze en in feite het bestaan
Wetboek en 97 van de Grondwet,
en de omvang van de door een onrechtdoordat het arrest bij de uitspraak matige daad veroorzaakte morele schade
over de vordering, die namens Innez beoordeelt en het bedrag vaststelt ter
Chevalier (die op 6 maart 1973 meerder- vergoeding daarvan, doch niet zonder de
jarig geworden was, doch bij beslissing wettelijke begrippen morele schade en
van 22 juni 1983 het statuut van verleng- oorzakelijk verband alsook het beginsel
de minderjarigheid toegewezen kreeg) dat de geleden schade volledig moet worden vergoed, te miskennen, de hoegroot(1) Zie Cass., 12 jan. 1988, A.R. nr. 1359 heid van het recht op vergoeding van de
(A.C., 1987-88, nr. 288).
morele schade kan beoordelen of beper-

------------------1
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ken door het bedrag van de vergoeding
tot volledig herstel van die schade te laten afhangen van het bij de getroffene al
dan niet aanwezige besef dat het toegekende bedrag strekt tot vergoeding van
de schade; het arrest derhalve, nu het de
vergoeding tot herstel van de morele
schade die Innez Chevalier, blijkens de
vaststellingen van het arrest, geleden
heeft ten gevolge van het vroegtijdig verlies van de affectie van haar vader, beperkt tot de symbolische frank op de enkele bovengenoemde grand dat de getroffene maar recht heeft op een beperkte
vergoeding van de schade omdat ze
« niet beseft » dat de vergoeding strekt
tot herstel van haar schade, de wettelijke begrippen morele schade en oorzakelijk verband alsook het beginsel dat de
geleden schade volledig moet worden
vergoed, miskent, nu dat recht niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de
getroffene kan beseffen dat het toegekende bedrag strekt tot vergoeding van
zijn schade (schending van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek);
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat weliswaar de
rechter het bestaan en de hoegrootheid van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade in feite
beoordeelt en, binnen de perken van
de vordering, het bedrag ter vergoeding van die schade vaststelt; dat
echter het Hof dient na te gaan of
de vastgestelde feiten de gevolgen
die de rechter daaruit in feite afleidt, kunnen rechtvaardigen en
meer bepaald of het wettelijk begrip
oorzakelijk verband niet is miskend;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de ernstige geestelijke achterlijkheid van Innez Chevalier haar
niet buiten staat stelde om de waarde te beseffen van de genegenheid
die haar vader voor haar kon voelen, doch slechts een beperkte vergoeding toekent tot herstel van haar
morele schade, op grond dat een hogere vergoeding illusoir zou zijn,
aangezien zij niet zou beseffen dat
de toegekende vergoeding strekt tot
herstel van die schade;
Overwegende dat het recht op volledige vergoeding van de geleden

schade niet onderworpen is aan de
voorwaarde dat de getroffene in
staat is te beseffen dat het toegekende bedrag dient ter vergoeding
van de schade;
Dat het onderdeel gegrond is;
II. Wat de voorziening van Raoul
Chevalier betreft :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, ongeacht de overige onderdelen van het middel, die
niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het uitspraak doet over
de vordering die Elza Delie in haar
hoedanigheid van wettelijke voogdes
van Innez Chevalier heeft ingesteld
tot het verkrijgen van een vergoeding van de door laatstgenoemde geleden morele schade; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten van zijn
voorziening; veroordeelt de verweerders in de kosten van de voorziening van eiseres; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
4 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
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RECHTEN VAN DE MENS -

ART 6.1
E.V.R.M. - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP
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De enkele omstandigheid dat een magistraat in kart geding uitspraak heeft gedaan om vast te stellen dat hij ratione
loci onbevoegd was, vormt voor de
partijen of voor derden geen wettige reden om te twijfelen aan de geschiktheid van die magistraat om uitspraak te doen over de tegen die partij
ingestelde strafvervolging, zelfs als de
beschikking in kart geding het bestaan
van die strafvervolging en van een periode van voorlopige hechtenis vaststelt (1).
(ROUSSEAU)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8045)

HET HOF; - Gelet: 1) op de bestreden beschikking tot verwijzing
die op 31 oktober 1988 door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel is gewezen; 2) op
het bestreden arrest dat op 23 november 1989 door het Hof van Beroep te Brussel is gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen samenhangend zijn; dat ze moeten worden gevoegd;
I. Op de voorziening tegen de beschikking tot verwijzing van 31 oktober 1988;

II. Op de voorziening tegen het arrest d.d. 23 november 1989 :
A ....
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering waarbij eiser wegens
de telastlegging en wordt veroordeeld:

Over het middel: schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming
(1) Zie Cass., 11 feb. 1987, A.R. nr. 5340
(A.C., 1986-87, nr. 350), en cone!. adv.-gen.
Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas., 1987, I,
nr 350

1027

van de Rechten van de Mens en de. Fundamentele Vrijheden,

doordat het arrest alle beschikkingen
van het beroepen vorinis bevestigt en eiser een gevangenisstraf van achttien
maanden oplegt,
terwijl de beslissing van 14 februari
1989 van de Correctionele Rechtbank te
Nijvel onder voorzitterschap van de heer
R. Marescaux, ondervoorzitter, is uitgesproken; dezelfde magistraat voordien
als rechter in kort geding kennis had genomen van eisers rechtsvordering tegen
de Belgische Staat om zijn herplaatsing
te bekomen in het aktieve kader van de
groep TER van de provincie Brabant, nu
de beslissing om hem uit die dienst te
verwijdenin gegrond was op de in het
bestreden arrest gestrafte feiten; de heer
Marescaux in die hoedanigheid van rech
ter in kort geding in de Rechtbank va:
Eerste Aanleg te Nijvel, op 18 decembc
1988 heeft beslist dat de Rechtbank var:
Eerste Aanleg te Nijvel ratione loci onbe
voegd was, na erop te hebben gewezen
dat eiser, als rijkswachtkapitein, « straf·
rechtelijk wordt vervolgd voor feiten die
thans nog in onderzoek zouden zijn en
dat hij van 21 juli 1987 tot 15 oktober
1987 voorlopig werd gehecht »; de Belgische Staat, in zijn conclusie voor de
rechter in kort geding te Nijvel, heeft
verwezen naar het strafdossier dat tot eisers strafrechtelijke veroordeling door
het bestreden arrest heeft geleid; het
deelnemen van de heer Marescaux aan
de beslissing tot veroordeling van eiser,
terwijl die magistraat voordien in een
ander gerechtelijk ambt kennis had genomen van een deel van de zaak, bij eiser of bij het publiek een twijfel kon
doen ontstaan nopens zijn geschiktheid
om op onpartijdige wijze uitspraak te
doen over de strafrechtelijke vervolgingen tegen eiser; het beroepen vonnis derhalve nietig is; het bestreden arrest, dat
die beslissing niet vernietigt doch integendeel beslist dat eiser tevergeefs kritiek oefent op de oordeelkundige motivering van de eerste rechter en alle
bepalingen van de beroepen beslissing
bevestigt, de nietigheid van de beslissing
a quo overneemt en bijgevolg eveneens
nietig is (schending van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) :

Overwegende dat het middel eigenlijk betoogt dat de rechter Ma-
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rescaux, nu hij in de weergegeven
bewoordingen in kort geding uitspraak heeft gedaan, bij het onderzoek ten gronde van de zaak bevooroordeeld was of kon zijn of die
indruk kon wekken;
Overwegende dat noch uit de omstandigheid dat die magistraat in
kort geding uitspraak heeft gedaan
om vast te stellen dat dit rechtscollege ratione loci onbevoegd was,
noch uit de motivering van zijn beschikking blijkt dat eiser redelijkerwijze kon vrezen dat de rechter Marescaux, die hij trouwens niet heeft
gewraakt, reeds over de grond van
het geschil of over de gegrondheid
van de tegen eiser gerichte beschuldiging een standpunt had ingenomen;

Nr. 470
2•

KAMER -

RECHTERLIJKE

4 april 1990

ORGANISATIE

STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN IN HET VONNIS.

Het Hof vernietigt een in laatste aanleg
gewezen vonnis in strafzaken, wanneer het, wegens de tegenstrijdige vermeldingen van dat vonnis betreffende
de samenstelling van dat rechtscollege,
onmogelijk kan nagaan of art. 779
Ger. W. in acht is genomen (1).
(BROUILLARD, HOLVOET,
HOLVOET LECOMTE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

Overwegende dat uit de in het
middel aangevoerde beschouwingen
aileen niet kan worden afgeleid dat
in de geest van eiser of van derden
een gewettigde twijfel kon ontstaan
nopens de geschiktheid van de aldus
samengestelde correctionele rechtbank om een onpartijdig oordeel
over de zaak uit te spreken;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 december 1989 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat de substantii:He
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat het vonnis vaststelt, enerzijds, dat het is gewezen
op de openbare terechtzitting van 8
december 1989 die werd bijgewoond
door de heren Carbonelle, Dumont
en Pannier, anderzijds, dat de ondervoorzitter Carbonelle, die wettig
verhinderd was de uitspraak bij te
wonen van het vonnis waarover hij
mede had beraadslaagd, is vervangen door de rechter Bresoux, die
daartoe bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank was aangewezen;
Overwegende dat het Hof ten gevolge van die tegenstrijdige vermeldingen onmogelijk kan nagaan of

Om die redenen, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorzieningen.

(A.R. nr. 8090)

I. Op de voorziening van de eisers, beklaagden :

4 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene- 1-----~~---------(1) Cass., 28 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 778).
raal - Advocaat · mr Draps.
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artikel 779 van het Gerechtelijk Zo de eigenaar van het heersende erf,
die zich beroept op een meer dan derWetboek in acht genomen is;
II. Op de voorziening van eiseres,
burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat niet blijkt dat
eiseres haar voorziening heeft doen
betekenen aan het openbaar ministerie;
Overwegende evenwel dat ten gevolge van de op de voorziening van
de eisers, beklaagden, uitgesproken
vernietiging de beslissing waarbij
eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de betaling van de geldboeten en de kosten,
doelloos maakt;

tigjal'ige titel, moet bewijzen dat de
conventionele erfdienstbaarheid van
overgang sedert minder dan dertig
jaar werd uitgeoefend, dan moet de eigenaar van het dienstbaar erf, die zich
op het gedeeltelijk tenietgaan van de
erfdienstbaarheid beroept, zijnerzijds
het bewijs leveren van het gedeeltelijk
onbruik gedurende meer dan dertig
jaar (1). (Artt. 706 tot 708 B.W.)

(DE KROES, E.A. T. BROCATUS, VERHOEVEN)
ARREST

(A.R. nr. 6205)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 september 1987 in
hoger beroep gewezen door de
Om die redenen, ongeacht de me- Rechtbank van Eerste Aanleg te
marie van de eisers, die niet kan lei- Antwerpen;
den tot cassatie zonder verwijzing;
I. Op de voorziening tegen de ververnietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal weerders sub 1 en 2 :
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
Over het tweede middel: schending
zaak naar de Correctionele Recht- van de artikelen '703, 706, 707, 708, 1315,
bank te Bergen, zitting houdende in 2262 van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek,
hoger beroep.
4 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Maes, Doornik.
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5 april 1900

ERFDIENSTBAARHEID

-ONDERBROKEN
ERFDIENSTBAARHEID CONVENTIONELE
ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG - TENIETGAAN DOOR VERJARING - GEDEELTELIJK ONBRUIK SEDERT MEER DAN DERTIG
JAAR - BEWIJSLAST

doordat het bestreden vonnis voor
recht zegt dat de eisers gehouden zijn de
conventioneel bedongen erfdienstbaarheid van overgang, welke op hun eigendom drukt, over een dreef, bepaald zoals
op het plan van 3 november 1931, met
een breedte van minimum 6 meter vrij
te houden en dat zij op deze wegenis
geen hindernis mogen achterlaten of
aanbrengen; op grond : << dat vanzelfsprekend dient uitgegaan van de akte van
1932 waarin de uitweg duidelijk beschreven wordt (... ); dat de breedte bepaald
(1} Zie Cass., 18 nov. 1983, A.R. nr. 3884
(A.C., 1983-84, nr. 153), L. LINDEMANS, « Erfdienstbaarheden ,,, in A.P.R., 1958, nrs. 870 tot
883; R. DERINE, « Overzicht van rechtspraak
(1965-1968}, Zakenrecht », in T.P.R., 1969, biz.
681, nrs. 97 en 98; J. HANSENNE, « Examen de
jurisprudence (1970 a 1975), Les biens "• in
Rev. Crit. jur. beige, 1977, nr. 68; R. DERINE en
P. HAMELINCK, « Overzicht van rechtspraak
(1973-1979), Zakenrecht "• in T.P.R., 1981, biz.
135, nrs. 127 en 128; J. KOKELENBERG, << De privaatrechtelijke erfdienstbaarheden "• in T.P.R.,
1983, biz. 89 tot 167, nrs. 47 en 52.
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werd door het verkavelingsplan waarnaar de akte van 1932 verwijst; dat de
deskundige derhalve niet moet bepalen
welke breedte de wegenis heeft; dat
geenszins bewezen is dat er een ander
gebruik meer dan 30 jaar zou geschied
zijn; (... ) dat, wat de breedte van de wegenis betreft, de eerste rechter dient gevolgd daar deze steunt op het verkavelingsplan waarnaar de akte van 1932
verwijst; de rechtbank neemt derhalve
de motivering van de eerste rechter dienaangaande over; de bezwaren van (de eisers) zijn ongegrond daar enerzijds van
verzwaring geen sprake kan zijn nu de
oorspronkelijke breedte gehandhaafd
blijft en anderzijds (de eisers) niet bewijzen dat door een dertigjarig gebruik deze breedte dient verminderd »,

terwijl de erfdienstbaarheden tenietgaan door het niet uitoefenen daarvan
gedurende dertig jaren; bij niet voortdurende erfdienstbaarheden de dertig jaren
beginnen te lopen vanaf de dag dat men
heeft opgehouden daarvan gebruik te
maken; wanneer de bevrijdende verjaring wordt opgeworpen, hij die zich beroept op een titel die ouder is dan dertig
jaren om de uitoefening van een conventionele erfdienstbaarheid van overgang
te vorderen, het bewijs moet leveren dat
de erfdienstbaarheid werd uitgeoefend
sedert minder dan dertig jaren; de wijze
van gebruik van een erfdienstbaarheid
verjaart op dezelfde manier als de erfdienstbaarheid zelf; de verweerders sub
1 en 2 zich beroepen op een titel van
1932 om het gebruik van de wegenis
over een breedte van zes meter te vorderen; de verweerders sub 1 en 2 derhalve
zelf moeten bewijzen dat de erfdienstbaarheid sedert minder dan dertig jaar
over die breedte werd gebruikt, nu zij
zich steunen op een titel van meer dan
30 jaar oud en de eisers in hun appelconclusie uitdrukkelijk de dertigjarige verjaring inroepen vermits de overweg gedurende meer dan 30 jaar over een breedte
van 4 in plaats van 6 meter gebruikt
werd zodat het gebruik over zes meter
verjaard was (zie appelconclusie van de
eisers, blz. 12, vanaf a!inea 2); het bestreden vonnis de bewijslast omkeert door te
beslissen dat de eisers niet bewijzen dat
de breedte door een dertigjarig gebruik
dient verminderd (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en
op grond daarvan ten onrechte beslist tot
het bestaan van een conventionele erfdienstbaarheid met een breedte van minimum zes meter (schending van de arti-
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kelen 703, 706, 707, 708 en 2262 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat, hoewel, in de
regel, de eigenaar van het heersende erf, die zich beroept op een titel
die ouder is dan dertig jaren, met
toepassing van de artikelen 706 en
707 van het Burgerlijk Wetboek kan
en moet bewijzen dat de conventionele erfdienstbaarheid van overgang
sedert minder dan dertig jaren werd
uitgeoefend, de eigenaar van het
dienstbaar erf, die zich met toepassing van artikel 708 van voormeld
wetboek enkel op het gedeeltelijk
tenietgaan van die erfdienstbaarheid door verj aring beroept, het bewijs van het gedeeltelijk onbruik
kan en moet leveren, namelijk dat
de erfdienstbaarheid gedurende dertig jaren niet meer werd uitgeoefend zoals in de titel is bepaald;
Dat de appelrechter, door te oordelen dat het recht van overgang,
zoals bepaald in de akte van vestiging van de erfdienstbaarheid over
een breedte van zes meter mag worden uitgeoefend, omdat « (de eisers)
niet bewijzen dat door een dertigjarig gebruik deze breedte dient verminderd », de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt de eisers in de kosten ..
5 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Ve1·slaggever: de h. Matthijs - AndersJuidende conclusie (2) van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.
(2) Het O.M. had, onder aanvoering van de
regel van art. 708 B.W. en van het beginsel
vervat in het in de vorige noot vermeld arrest
van 18 nov. 1983, geconcludeerd tot vernietiging. Het O.M. oordeelde dat het aan de eigenaar van het heersende erf staat het gebruik
van de overgang sedert minder dan dertig jaren te bewijzen en, in voorkomend geval, het
gebruik over de hele breedte van de weg.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - ONBEVOEGDHEID MOET WORDEN VOORGEDRAGEN VOOR ALLE EXCEPI'IE
OF VERWEER - RECHTSPLEGING VOOR DE
APPELRECHTER.

De regel van art_ 854 Ger_ W: dat de onbevoegdheid van de rechter, voor wie de
zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer,
behalve wanneer zij van openbare orde is, is niet van toepassing op de
rechtspleging voor de appelrechter,
wanneer de verweerder voor de eerste
rechter de exceptie in limite litis heeft
opgeworpen_
(DEPOORTER T. ANECA)
ARREST

(A.R. nr. 6560)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 27 juni 1984, 31 januari 1985 en 13 april 1988 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 624 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het tussenarrest van 27 juni
1984 het hoger beroep van verweerder
on:tvankelijk verklaart en de door eiser
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid
ratione loci niet ontvankelijk verklaart
op de volgende gronden : << De exceptie
van onbevoegdheid moet worden voorgedragen voor aile .exceptie of verweer behalve wanneer zij van openbare orde is
(artikel 854 van het Gerechtelijk Wethoek); ter zake vordert (eiser) "het vonnis waartegen beroep te bevestigen, minstens te zeggen voor recht dat de
Rechtbank van Koophandel te Veurne
totaal onbevoegd is en de eis diende te
worden ingeleid voor de rechtbank van
eerste aanleg die bevoegd is over Perwez "; dit gaat niet op, althans wat de
territoriale bevoegdheid betreft die niet
van openbare orde is; de wijze waarop
(eiser) de exceptie van territoriale onbe-
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voegdheid andermaal voordraagt, komt
immers erop neer de bevoegdheid van de
eerste rechter te aanvaarden, voor zover
hij aangaande het bodemgeschil gelijk
krijgt en ze af te wijzen voor zover hij in
't ongelijk gesteld wordt; daar (eiser) geintimeerde zich zodoende niet aan het
voorschrift van artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek houdt, dient aan zijn
exceptie van territoriale onbevoegdheid
van de eerste rechter zonder meer voorbijgaan te worden »,
terwijl, eerste onderdeel, de territoriale bevoegdheid der hoven en rechtbanken weliswaar in principe niet van openbaar orde is, doch niettemin deze territoriale bevoegdheidsregeling niet in haar
geheel buiten het gebied der openbare
orde valt; de keuze immers van de territoriaal bevoegde rechter beperkt is tot
de in artikel 624 van het Gerechtelijk
Wetboek opgesomde mogelijkheden en
deze beperking - behoudens wettelijke,
in casu niet toepasselijke, uitzonderingen - wei van openbare orde is; zodat
het tussenarrest, nu het in het algemeen
stelde dat de territoriale bevoegdheidsregeling niet van openbare orde is en daarom in casu artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing achtte, in
deze algemene formulering een miskenning inhoudt van de in artikel 624 van
het Gerechtelijk Wetboek neergeschreven bepalingen die op een de openbare
orde rakende wijze de beperkingen vastleggen waarbinnen de mogelijkheden tot
kiezen van de territoriaal bevoegde rechter bestaan (schending van artikel 624
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, naar luid van artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek de
onbevoegdheid van de rechter voor wie
de zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor aile exceptie of verweer
behalve wanneer zij van openbare orde
is; dit voorschrift tot voordragen der desbetreffende excepties in limine litis betrekking heeft, wanneer zoals in casu
ook reeds voor de eerste rechter de territoriale bevoegdheid wordt aangevochten,
op de eerste procedureakte uitgaande
van de excipiens (in casu eiser) voor de
eerste rechter; eiser in zijn eerste procedureakte voor de eerste rechter, dit is in
zijn conclusie neergelegd ter griffie van
de Rechtbank van Koophandel te Veurne
op 29 januari 1981 had laten gelden dat
« ook territoriaal de gevatte rechtbank
(van koophandel te Veurne) absoluut
niet bevoegd is, (daar huidige eiser) gehuisvest is te Perwez, sectie van Ohey,
arrondissement Namur, in (lees: en) het
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contract waarop de eis werd gesteund,
afgesloten en moest worden uitgevoerd
op die plaats » (pagina 1 van genoemde
conclusie); aldus eiser de exceptie van
onbevoegdheid had voorgedragen in limine litis, dit is voor alle exceptie of verweer in het geschil dat hem tegenover
huidige verweerder stelde, zodat zelfs in
de veronderstelling dat de regelen omtrent de territoriale bevoegdheid in casu
niet van openbare orde zijn, het tussenarrest, nu het de door de eiser opgeworpen exceptie van territoriale onbevoegdheid onontvankelijk verklaart omdat niet
voldaan zou zijn aan het voorschrift van
artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek
in de appelconclusie van eiser, en nu het
bij die beslissing derhalve geen acht
slaat op het feit dat de territoriale onbevoegdheid reeds in limine litis voor de
eerste rechter was opgeworpen, aldus artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

derde onderdeel, naar luid van artikel
854 van het Gerechtelijk Wetboek de onbevoegdheid van de rechter voor wie de
zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer, behalve wanneer zij van openbare orde is;
deze bepaling echter geen strikt forma"
lisme voorschrijft omtrent de plaats van
de exceptie van onbevoegdheid binnen
de akte waarin zij wordt voorgedragen
doch enkel voorschrijft dat deze exceptie
(mits niet van openbare orde) wordt
voorgedragen in de eerste procedureakte
van de excipiens, zodat, zelfs in de veronderstelling dat de regelen omtrent de
territoriale bevoegdheid in casu niet van
openbare orde zijn, het tussenarrest, in
de mate het de exceptie van territoriale
onbevoegdheid onontvankelijk verklaart
omdat in het (door het arrest geciteerde)
petitum van eisers appelconclusie neergelegd ter griffie op 21 mei 1982 eerst gevraagd wordt « het vonnis waartegen beroep te bevestigen » en pas vervolgens
« te zeggen voor recht dat de Rechtbank
van Koophandel te Veurne totaal onbevoegd is » ration~; loci, derhalve omwille
van de volgorde der zinnen in bedoeld
petitum de kwestieuze exceptie onontvankelijk verklaart, aldus voor de toepassing van artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek een niet wettelijk verantwoorde eis stelt omtrent de aan te houden volgorde binnen een zelfde, eerste
procedureakte die de exceptie in kwestie
opwerpt, wat een miskenning .i~houdt
van artikel 854 van het GerechtehJk Wethoek;
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vierde onderdeel, eiser in het petitum
van zijn appelconclusie neergelegd ter
griffie op 21 mei 1982 inderdaad vroeg
<< het vonnis waartegen beroep te bevestigen, minstens te zeggen voor recht dat
de Rechtbank van Koophandel te Veurne
totaal onbevoegd is « ratione loci »; dit
petitum echter door een motivering
wordt voorafgegaan welke uiteraard de
betekenis van het petitum aangeeft en
welke in haar geheel over de onbevoegdheidsexcepties handelt, zoals ondubbelzinnig blijkt uit de slotzin van die motiverende tekst, luidend : « De Rechtbank
van Koophandel was dus niet bevoegd,
zowel over de aard van de zaak als over
de plaats van de zogenaamde afsluiting
der overeenkomst »; uit het geheel van
bedoelde appelconclusie derhalve ondubbelzinnig blijkt dat eiser er « voor alle
exceptie of verweer » de excepties van
onbevoegdheid wenste voor te dragen en
heeft voorgedragen, zodat, zelfs in de
veronderstelling dat de regelen omtrent
de territoriale onbevoegdheid in casu
niet van openbare orde zijn, het tussenarrest, in de mate het oordeelt dat eiser
in zijn appelconclusie neergelegd ter
griffie op 21 mei 1982 niet de bedoeling
had de onbevoegdheidsexcepties « voor
aile exceptie of verweer » in die appelconclusie voor te dragen of dat eiser deze excepties niet « voor alle exceptie of
verweer » heeft voorgedragen, aan deze
appelconclusie een interpretatie geeft die
onverenigbaar is met haar inhoud, derhalve de aan deze appelconclusie toekomende bewijskracht miskent en schending inhoudt van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 854 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
« De onbevoegdheid van de rechter
voor wie de zaak aanhangig is, moet
worden voorgedragen voor aile exceptie of verweer, behalve wanneer
zij van openbare orde is »;
Dat, krachtens die bepaling, wanneer de territoriale bevoegdheid niet
van openbare orde is, de gedaagde
die voor de eerste rechter verschijnt, de onbevoegdheid van die
rechter in limine litis moet opwerpen; dat, wanneer de gedaagde de
onbevoegdheid van de eerste rechter
voor die rechter in limine litis heeft
opgeworpen en hij in hoger beroep
tegen de afwijzing van de door hem
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tijdig voorgedragen exceptie opkomt, het voorschrift van artikel 854
voor de appelrechter geen toepassing vindt;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt : 1. dat eiser die
door verweerder door de Rechtbank
van Koophandel te Veurne was gedagvaard, in zijn eerste conclusie
van 29 januari 1981 voor die rechter,
v66r alle exceptie of verweer heeft
aangevoerd dat, nu hij geen handelaar is, te Perwez in het arrondissement Namen gehuisvest is, het contract aldaar gesloten is en moest
worden uitgevoerd, de Rechtbank
van Koophandel te Veurne ratione
materiae en ratione loci niet bevoegd is; 2. dat eiser, na in een eerste appelconclusie van 17 mei 1982
te hebben opgeworpen dat verweerder zijn hoger beroep te laat had ingesteld, in zijn tweede appelconclusie van 21 mei 1982 de onbevoegdheid van de eerste rechter opnieuw
heeft voorgedragen;
Overwegende dat de appelrechter,
door de door eiser aangevoerde exceptie van territoriale onbevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Veurne af te wijzen op de
enkele grond dat eiser zich in zijn
appelconclusie « niet aan het voorschrift van artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek houdt », voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat nu het arrest
van 27 juni 1984 moet worden vernietigd zoals hierna wordt bepaald,
die vernietiging de vernietiging
meebrengt van de arresten van 31
januari 1985 en 13 april 1988 die er
het gevolg van zijn;

kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 27 juni 1984 en van de
vernietigde arresten van 31 januari
1985 en 13 april 1988; 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.
5 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Van Ommeslaghe.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG

-BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - IMPLICIETE BESLISSING VAN HET GEADIEERDE RECHTSCOLLEGE.

2° SAMENHANG -

BURGERLIJKE ZAKEN
- EXCEPTIE VAN SAMENHANG- OPWERPING
VOOR ALLE EXCEPTIE OF VERWEER.

1° Aangezien de bevoegdheid ratione
materiae van openbare orde is, erkent
de rechtbank van koophandel, die, bij
afwezigheid van exceptie van onbevoegdheid en van verwijzing naar de
arrondissementsrechtbank, over het
geschil uitspraak doet, impliciet maar
noodzakelijk dat zij bevoegd is; aangezien de rechtbank daarover een eindbeslissing heeft genomen, kan zij later
over haar volstrekte bevoegdheid geen
Om die redenen, vernietigt het beuitspraak meer doen (1).

streden arrest van 27 juni 1984, behalve in zoverre dit het hoger be- 2° Naar recht verantwoord is de beslisroep van verweerder ontvankelijk
sing in burgerlijke zaken houdende afwijzing van een exceptie van samenverklaart; vernietigt de bestreden
arresten van 31 januari 1985 en 1 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - april 1988; beveelt dat van dit arrest
(1) Zie Cass., 28 juni 1984, A.R. nr. 7036
melding zal worden gemaakt op de (A.C., 1983-84, nr. 619).
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hang die niet voor alle exceptie of de conclusie van partijen voorafgaand
verweer is ongeworpen. (Artt. 854 en aan het vonnis van 18 december 1975
856 Ger.W.)
van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen en het arrest van 26 oktober
1977 van het Hof van Beroep te Antwer(SCHOETERS T. WUYTS)
pen, blijkt dat het probleem van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel door geen der partijen voor de
ARREST
rechter was gebracht en dat partijen zo(A.R. nr. 6561)
doende hierover geen tegenspraak hebben kunnen voeren; zodat het arrest,
door te stellen dat het tussenvonnis van
HET HOF; - Gelet op het bestre- 18 december 1975 bevestigd bij arrest
den arrest, op 4 februari 1987 door van het hof van beroep van 26 oktober
het Hof van Beroep te Antwerpen 1977 met het gezag van rechterlijk gegewezen;
wijsde is bekleed met betrekking tot de
impliciete uitspraak over de bevoegdOver het eerste middel: schending van heid, de in het middel aangehaalde wetsde artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het bepalingen en het ingeroepen algemeen
Gerechtelijk Wetboek en van het alge- rechtsbeginsel schendt :
meen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
Overwegende dat, ingevolge de ardoordat het hof van beroep oordeelt tikelen 9, tweede lid, 639 en 640 van
dat eiser de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel niet meer kon be- het Gerechtelijk Wetboek, de rechttwisten, op grond : dat de eerste rechter bank van koophandel die, bij afwebij tussenvonnis van 18 december 1975, zigheid van exceptie van onbevoegdbevestigd bij arrest van het hof van be- heid ratione materiae, de verwijzing
roep van 26 oktober 1977 - waartegen naar de arrondissementsrechtbank
geen beroep werd ingediend - zich im- niet gelast, impliciet maar noodzapliciet doch zeker reeds bevoegd ver- kelijk beslist dat de rechtbank van
klaard heeft om het geding tussen partij- koophandel bevoegd is nu die been te berechten; « dat immers het voegdheid de openbare orde raakt;
tussenvonnis van 18 december 1975 een
eindvonnis is in zoverre dat de eis impliDat zodanige beslissing een eindciet doch zeker werd ontvangen en de beslissing is waardoor de rechter
rechter zich aldus impliciet doch even zeker bevoegd verklaarde; dat de recht- zijn rechtsmacht ten aanzien van de
bank dan ook het geding verder dient te vraag naar de bevoegdheid geheel
zetten over de geschilpunten die ingevol- heeft uitgeoefend, zodat die vraag
ge de bevolen onderzoeksmaatregel bij voor hem niet langer aanhangig is;
haar regelmatig aanhangig zijn en niet
Overwegende dat het bestreden
vermag recht te spreken over haar bevoegdheid zonder het schenden van het arrest vaststelt dat de rechtbank
gezag van het gewijsde verbonden aan van koophandel aldus over de bede als eindvonnis impliciet doch zekere voegdheid ratione materiae ter zake
reeds gedane uitspraak over de bevoegd- heeft geoordeeld bij vonnis van 18
heid »,
december 1975, op hoger beroep beterwijl, zo in het gezag van het rech- vestigd bij een arrest van 26 oktober
terlijk gewijsde in de zin van de in het 1977, waartegen geen rechtsmiddel
middel ingeroepen artikelen van het Ge- is ingesteld; dat het bestreden arrest
rechtelijk Wetboek al niet alleen verbon- aldus impliciet vaststelt dat de
den is aan hetgeen een vonnis uitdruk- vraag naar de bevoegdheid niet
kelijk beslist over een punt dat in
betwisting is, maar zich uitspreekt tot al meer aanhangig was;
wat - weze het impliciet - de noodzaDat het bestreden arrest op grond
kelijke grondslag van de beslissing uit- daarvan wettig beslist dat het van
maakt, dit rechterlijk gewijsde toch beperkt blijft tot die punten waarover een de vraag naar de bevoegdheid ratiogeschil is gerezen en waarover partijen ne materiae geen kennis meer kan
tegenspraak hebben kunnen voeren; uit nemen, en ten overvloede verwijst
de processtukken, meer in het bijzonder naar het gezag van gewijsde;

Nr. 473

1035

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat het middel, dat
alleen steunt op miskenning van bet
gezag van gewijsde en als gevolg
daarvan ook van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van
verdediging, niet tot cassatie kan
leiden en mitsdien bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 29, 30, 565, 566 en 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 97 van de Grondwet en van het beschikkingsbeginsel,
doordat het hof van beroep, na vastgesteld te hebben dat uit het dossier van
eiser blijkt dat hij bij dagvaardingen van
30 en 31 december 1980 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een
geding inleidde met betrekking tot dezelfde bouwwerken als die waaromtrent
de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen te oordelen .had en op 18 december 1975 reeds een tussenvonnis had uitgesproken, oordeelt dat dit laatste vonnis
geen beslissing van inwendige orde is en
dat de eerste rechter terecht toepassing
heeft gemaakt van de artikelen 656, 1°,
en 566 van het Gerechtelijk Wetboek
door te beslissen dat er geen redenen bestaan om zich van de zaak te ontdoen en
ze te verzenden naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, vermits de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen reeds een vonnis had uitgesproken
in het ingeroepen samenhangend geschil, zodat de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen voorrang genoot op de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
om het geschil te berechten,
terwijl, eerste onderdeel, zo het hof
van beroep de mening toegedaan was
dat er, zoals eiser aanvoerde (conclusies
blz. 45-47), samenhang bestond tussen de
vordering waardoor het Hof van Beroep
te Antwerpen gevat was en de vordering
ingeleid voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, artikel 565, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk
kan zijn aangezien deze bepaling ingevolge artikel 566 van het Gerechtelijk
Wetboek niet geldt voor vorderingen die
samenhangend zijn, en artikel 565, 1°,
enkel geldt voor het geval van aanhangigheid van verschillende vorderingen;
het arrest aldus schending inhoudt van
de artikelen 565, 1°, en 566 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van de artikelen 29 en 30 van hetzelfde wetboek die

de begrippen « aanhangigheid
menhang » omschrijven;

»

en

«

sa-

tweede onderdeel, in het geval dat
voormelde vorderingen naar het oordeel
van het hof van beroep samenhangend
waren, de zaak met toepassing van artikel 565, 2°, naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel had moeten verwezen worden aangezien ingevolge artikel
566 van het Gerechtelijk Wetboek, in dat
geval de voorrang bepaald in artikel 565,
2° tot 5°, in acht moet genomen worden;
het arrest, dat deze verwijzing niet inhoudt, derhalve de artikelen 565, 2° tot 5°,
en 566 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge de artikelen 856 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek, de vordering tot verwijziging in geval van samenhang
moet worden ingesteld v66r alle exceptie of verweer;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser de exceptie
van samenhang niet heeft opgeworpen v66r alle exceptie of verweer,
maar pas na het arrest van het hof
van beroep van 26 oktober 1977;
Dat de afwijzing van die exceptie
door het bestreden arrest, om die
door het Hof ingevulde reden, de
wet niet schendt;
Dat de onderdelen mitsdien niet
tot cassatie kunnen leiden en bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
zijn, zoals door de verweerders
wordt opgeworpen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.
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VERDELING -

GERECHTELIJKE VERDELING - BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN ONTVANKELIJKHEID
PROCES-VERBAAL
VAN BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK - NIEUWE BEWERINGEN EN ZWARIGHEDEN AANGEVOERD BIJ DE RECHTBANK.
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partijen dan ook alleenlijk aan de boedelnotaris hun bemerkingen nopens de
staat van vereffening kunnen kenbaar
maken en dat deze laatste alsdan tot verplichting heeft de beweringen en zwarigheden van partijen in verband met de
door hem opgemaakte staat van vereffening te acteren onder de vorm van een
door hem in minuut opgesteld procesverbaal van beweringen en zwarigheden.
Dat blijkens bovenstaande de beweringen en zwarigheden die aan het oordeel
van de rechtbank worden onderworpen
dan ook aileen diegene kunnen betreffen
die conform artikel 1219, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek opgenomen werden
door de boedelnotaris in het door hem in
minuut opgemaakte proces-verbaal van
beweringen en zwarigheden.

De artt. 1209 tot 1223 Ger. W: moeten aldus worden gele.zen dat slechts de betwistingen uitgedrukt of voortvloeiend
uit de beweringen en zwarigheden die
overeenkomstig art. 1218 in het procesverbaal van de boedelnotaris werden
Dat aile naderhand, dit is na het opopgenomen, door de neerlegging ter
griffie van de uitgifte van dit proces- maken van het proces-verbaal van beweverbaal bij de rechtbank aanhangig ringen en zwarigheden, geformuleerde
zwarigheden en beweringen dan ook niet
worden gemaakt (1).
conform artikel 1219, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bij de rechtbank aangebracht worden en dienvolgens wegens
(H ... T.V... )
hun laattijdigheid door de rechtbank niet
Adv·ocaat-generaal D'Hoore heeft in ontvangen kunnen worden. »
substantie gezegd:
De appelrechter besliste dat de eerste
Uit de processtukken van onderhavige rechter ten onrechte de zwarigheden die
zaak blijkt dat verweerster voor de aan- verweerster voor het eerst voor de rechtgewezen boedelnotaris, die belast was bank had opgeworpen, niet toelaatbaar
met de vereffening en verdeling van de had verklaard.
huwelijksgemeenschap na echtscheiding,
Hij deed dit op grand van de volgende
zwarigheden heeft gemaakt tegen de
door die notaris opgemaakte staat van overwegingen :
vereffening en dat zij voor de rechtbank
« Artikel 1223 van het Gerechtelijk
nieuwe zwarigheden heeft aangevoerd.
Wetboek stelt dat de rechtbank de geDe eerste rechter was van oordeel dat schillen beslecht. Geen enkele wettekst
die nieuwe zwarigheden, die voor het laat toe, tenware partijen het eens zijn
eerst geformuleerd werden in conclusie, met de staat van vereffening, geen zwalaattijdig en derhalve niet ontvankelijk righeden doen voor de notaris, of uitdrukkelijk hebben verklaard hun zwarigwaren.
Hij motiveerde zijn beslissing als heden te beperken tot deze die zij voor
de notaris hebben opgeworpen, te besluivolgt:
ten dat partijen geen andere of bijko« Artikel 1219, § 2, van het Gerechte- mende zwarigheden mogen aanvoeren
lijk Wetboek bepaalt immers dat ingeval voor de rechtbank. Dergelijke bezwaren
partijen het niet eens zijn, de boedelno- kunnen, onder voormelde beperldng,
taris een proces-verbaal van de bewerin- principieel worden aangevoerd zolang de
gen en zwarigheden van partijen in mi- vereffening niet is beiHndigd. Alhier vornuut opmaakt. Binnen de maand legt de men zij het voorwerp van een tegensprenotaris dan ter griffie een uitgifte van kelijk debat. Nergens is er sprake van
dit proces-verbaal en van de staat van een vervaltermijn en/of termijn op strafvereffening neer. Door die neerlegging fe van nietigheid voorgeschreven. Door
wordt de zaak aanhangig bij de recht- de neerlegging van het proces-verbaal
bank.
van beweringen en zwarigheden wordt
Dat blijkens de termen van artikel de betwisting omtrent de staat van veref1219, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek fening aan het oordeel van de rechtbank
onderworpen, zonder dat enige wetsbepaling partijen verbiedt de geschillen
(1) Zie cone!. O.M.

-------------------4
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streeks bij de rechtbank aanhangig gemaakt worden (4).
Tussen die extreme standpunten in
De eerste rechter heeft ten onrechte worden nog tussenoplossingen voorgede zwarigheden die appellante voor het steld : zo zouden nieuwe zwarigheden die
eerst voor de rechtbank opwierp, niet voor de rechtbank worden aangevoerd,
toelaatbaar zijn als er reeds bij de boetoelaatbaar verklaard. ,
delnotaris zwarigheden werden ingedien,
In het eerste middel wordt betoogd dat of zouden de nieuwe zwarigheden slechts
die nieuwe zwarigheden inderdaad niet toelaatbaar zijn als ze uitgaan van een
toelaatbaar waren, nu verweerster ze belanghebbende die reeds voor de boeniet voor de boedelnotaris gemaakt had; delnotaris zwarigheden heeft gemaakt.
dat zwarigheden tegen de staat van ver- Daaraan worden dan nog beperkingen
effening die voor het eerst bij conclusie gesteld : met name moeten de nieuwe
worden geformuleerd, d.w.z. na sluiting zwarigheden betrekking hebben op
van het proces-verbaal van beweringen rechtskwesties; wanneer het feitelijke
en zwarigheden, laattijdig zijn; dat arti- aangelegenheden betreft, kan er mogekel 1223 van het Gerechtelijk Wetboek lijk verval door de rechter vastgesteld
dergelijk laattijdig tegenwerpingen in worden.
principe niet toestaat en dat de artikelen
Die aldus geschetste twistvraag was
1209 en 1218 Ger.W. een stelsel organise- reeds het voorwerp van discussies in de
ren volgens hetwelk de notaris de ge- rechtsleer en van een uiteenlopende en
rechtelijke verdeling leidt, welk stelsel tegenstrijdige rechtspraak toe de « teuiteraard miskend wordt indien zwarig- genzeggingen » nog geregeld werden
heden omtrent de voorgestelde verdeling door de artt. 837 van het Burgerlijk Wetniet aan de notaris voorgelegd moeten hoek en 977 van het Wetboek van Burworden.
gerlijke Rechtspleging.
En het Gerechtelijk Wetboek heeft
In zijn recente studie « NotariEHe en vooralsnog niet de gerechtelijke vrede
procesrechtelijke aspecten van de ver- gebracht.
effening-verdeling », schetst prof. Ch.
Dat Gerechtelijk Wetboek maakt een
Sluyts vier stellingen die met betrekking onderscheid tussen de minnelijke verdetot de in het middel gestelde problema- ling en de gerechtelijke verdeling.
tiek in de rechtsleer gangbaar zijn en in
Minnelijke verdeling kan plaatsvinden
de rechtspraak weerklank hebben gevon- wanneer
alle medeeigenaars meerderjaden (2).
rig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenVolgens een eerste stelling kunnen de woordigd zijn (art. 1205).
Minnelijke verdeling kan ook nog
partijen hun zwarigheden nog altijd voor
de rechtbank laten gelden tot bij de slui- plaatsvinden wanneer minderjarigen, onting van de de batten, tenzij zij rechtsgel- bekwaamverklaarden, krankzinnigen, gedig met de staat van vereffening hebben interneerden of afwezigen er belang in
ingestemd dan wel van nieuwe zwarighe- hebben (artt. 1206 en 1225).
Die verdeling moet dan geschieden
den afgezien hebben (3).
met goedkeuring van de vrederechter.
Bij gebreke van goedkeuring door de
Luidens een tweede stelling kunnen de
zwarigheden enkel voor de boedelnotaris vrederechter kan de verdeling niet worworden opgeworpen en nooit recht- den voortgezet dan in de vorm van een
gerechtelijke verdeling (art. 1206).
------------------l Gerechtelijke verdeling heeft plaats
(2) W. PINTENS (Ed.), Vereffening-verdeling wanneer de gerechtigden het oneens zijn
omtrent die staat uit te breiden en/of
aan te vullen.

van de huwelijksgemeenschap, 1987, Maklu,

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

(3) Aan de door prof. Sluyts genoemde
rechtsleer en rechtspraak kan worden toegevoegd voor die stelling : Luik 24 okt. 1986, J.T.,.
1987, 7, en Rev. Not., 1987, 144; P. WATELET,
« Une exegese de !'article 1219 du Code judiciaire », Rev. Not., 1987, 70; R. BOURSEAU,
Aspects specifiquement judiciaires, in (Ed.); A.
DELIEGE en M. FURNEMONT, La pratique du partage judiciaire, 1987, 212-214.

(4) Aan de door prof. Sluyts genoemde
rechtsleer en rechtspraak kan worden toegevoegd voor die stelling : M. PuELINCKX-COENE
en J. VERSTRAETE, « Erfenissen (1978-1987) », in
T.P.R., 1988, 1006, nr. 115, en geciteerde referenties; Antwerpen, 23 december 1987, T. Not.,
1989, 91; J. DE VROE, « Partage judiciaire, Les
contiedits - L'homologation - Le notaire representant des defaillants >>, Rev. du Not. Beige, 1988, biz. 239.

blz. 126, nr. 188.
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alsmede wanneer een minnelijke verdeling waarin minderjarigen of in art. 1225
opgesomde personen betrokken zijn, niet
is kunnen doorgaan bij gebreke van
goedkeuring door de vrederechter of na
hoger beroep door de rechtbank.
Artikel 1223 Ger.W., waarop het middel zich beroept, bepaalt dat in de gerechtelijke verdeling de rechtbank de geschillen beslecht, zonder meer de staat
van vereffening homologeert of deze
« aan » de aangewezen notaris « verzendt » om een aanvullende staat van
vereffening of een staat van vereffening
overeenkomstig de door de rechter gegeven richtlijnen op te maken.
Het kan bezwaarlijk ontkend worden
dat de opstellers van het Gerechtelijk
Wetboek het beginsel van openbare orde
hetwelk niemand kan gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven en dat
neergelegd is in artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek, ten volle recht hebben
laten wederwaren.
De onverdeeldheid kan slechts ophouden door de verdeling en die is onderworpen aan bepaalde regels.
De gerechtelijke verdeling werd in het
Gerechtelijk Wetboek volledig en nauwkeurig geregeld.
De rechtbank is van bij de aanvang
van de procedure toegankelijk voor het
beslechten van de geschillen.
De notaris treedt op de voorgrond als
medewerker van het gerecht om met bekwame spoed de vereffening-verdeling te
bewerkstelligen.
Maatregelen zijn getroffen om de passiviteit of de weerstand van deelgenoten
te overwinnen.
De rechtbank homologeert de staat
van vereffening-verdeling. Zij geeft er
haar goedkeuring aan.
V66r het Gerechtelijk Wetboek bestand er twijfel omtrent de vraag of een
betwisting in het kader van de vereffening-verdeling kon worden beslecht bij
de inleiding van de procedure.
Het Gerechtelijk Wetboek laat dit toe.
Art. 1209, eerste lid, bepaalt dat de rechtbank beslist over alle geschillen die bij
haar aanhangig worden gemaakt, met
dien verstande evenwel dat zij de oplossing kan uitstellen tot aan de homologatie.
Die bepaling geeft de deelgenoten de
kans belangrijke geschilpunten waarvan
de oplossing bepalend is voor de werkzaamheden van de vereffening-verdeling,
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vooraf te laten beslechten door de rechtbank.
Zulke geschillen kunnen met name betrekking hebben op de mogelijkheid door
de artt. 1446 en 1447 B.W. aan ieder van
de echtgenoten geboden om bij voorrang
toegewezen te krijgen:
1. een van de onroerende goederen die
tot gezinswoning dient, samen met het
aldaar aanwezig huisraad;
2. het onroerend goed dat dient voor
de uitoefening van zijn beroep, samen
met de onroerende zaken die aldaar aanwezig zijn voor beroepsdoeleinden.
Dezelfde bedoeling heeft kennelijk
voorgezeten bij de bepaling van art. 1211
Ger.W. volgens welke de rechtbank, bij
haar uitspraak over de vordering, de verkoop beveelt van de goederen die niet
gevoeglijk kunnen worden verdeeld.
In dezelfde gedachtengang dienen de
bepalingen van de artt. 1215 en 1216
Ger.W., overeenkomstig welke de rechtbank een deskundigenonderzoek en de
schatting beveelt van de onroerende goederen en roerende goederen waarvan de
verkoop of de toewijzing niet is beslist.
Indien het deskundigenverslag uitwijst
dat de verkaveling in natura onmogelijk
is en de partijen het niet eens worden
over de besluiten van dat verslag wordt
de zaak op verzoek van de meest gerede
partij teruggebracht naar de zitting.
Stelt de rechtbank vast dat de verkaveling onmogelijk is, dan beveelt zij de
verkoop ten overstaan van de aangewezen notaris (art. 1220).
Daaruit moge blijken dat, als de vordering tot gerechtelijke verdeling ee~~a~l
is ingeleid, de rechtbank toegankehJk Is
en blijft om de geschillen af te doen die
kunnen rijzen en waarvan de oplossing
nuttig of nodig is om met de werkzaamheden van vereffening-verdeling voort te
gaan.
De eigenlijke aan de boedelnotaris opgedragen werkzaamheden van de vereffening-verdeling verlopen volgens een
schema en op een wijze die het toezicht
en de inspraak van de belanghebbende
ruimschoots waarborgen.
Bij de aanvang van zijn werkzaamheden dient de aangewezen notaris overeenkomstig art. 1213 de belanghebbenden aan te manen tegenwoordig te zijn
bij het opmaken van het proces-verbaal
van de opening der werkzaamheden om
de inlichtingen te verschaffen die voor
het vervullen van zijn opdracht nuttig
zijn en, in voorkomend geval, te voorzien
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in het ontbreken van een boedelbeschrijving of deze aan te vullen naarmate er
zich nieuwe gebeurtenissen voordoen. De
aanmaning geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende
brief.
De krachtens art. 1217 Ger.W. opgemaakte staat van de inbrengen en vooruitnemingen die elk van de belanghebbende partijen v66r de verdeling moet
verrichten, wordt aan hun beoordeling
onderworpen; de boedelnotaris is belast
met het opmaken van een proces-verbaal
van de beweringen en zwarigheden die
in dit verband worden gemaakt.
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Ook bier gebeurt de aanmaning bij
deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. De notaris aangewezen
om de niet-verschijnende of weigerende
partijen te vertegenwoordigen, wordt
eveneens opgeroepen.
De termijn van ten minste een maand
tussen de aanmaning en het opmaken
van het proces-verbaal kan door de
rechtbank verlengd worden indien daartoe gegronde redenen bestaan.
Na die aanmaning zijn er twee mogelijkheden door de wetgever voorzien. Ofwei wordt de staat van vereffening goedgekeurd en door de aanwezige partijen
getekend. Ofwel wordt de staat van vereffening niet goedgekeurd en maakt de
boedelnotaris een proces-verbaal op van
de beweringen en zwarigheden (5).
Op die eerste mogelijkheid is toepasselijk de bepaling van art. 1219, § 1, luidens welke, in geval van overeenstemming en indien alle partijen meerderjarig en bekwaam zijn, de notaris de
kavels bij loting laat toewijzen, waarbij
de niet verschenen personen vertegenwoordigd worden door de notaris die te
dien einde in het vonnis is aangewezen.
Zijn er minderjarigen onder de deelgenoten, dan heeft de loting plaats in het bijzijn van de vrederechter.
De akte van verdeling is dan definitief
als minnelijke verdeling, onverminderd
de toepassing van de twee laatste !eden
van art. 1206 indien er minderjarigen
zijn.
Op de tweede mogelijkheid die ik
zoeven heb vermeld, is toepasselijk de
bepaling van art. 1219, § 2, luidens welke,
ingeval de partijen het niet eens zijn, de
notaris in minuut een proces-verbaal opmaakt van de beweringen en zwarigheden en binnen een maand ter griffie een
uitgifte van dat proces-verbaal en van de
staat van vereffening neerlegt. Door die
neerlegging wordt de zaak aanhangig bij
de rechtbank die binnen een maand
ambtshalve de dag en het uur van de zitting bepaalt; de partijen worden opgeroepen door de griffier bij gerechtsbrief.
Voor de rechtbank kunnen zich andermaal twee mogelijkheden voordoen. Ofwei homologeert de rechtbank de staat
van vereffening, ofwel verwijst de rechtbank de partijen terug naar de notaris
tot aanvulling of wijziging van die staat
(art. 1223).

Wanneer goederen dienen verkocht te
worden, maant de boedelnotaris bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief de partijen ertoe aan de
werkzaamheden van de verkoop bij te
wonen (art. 1222).
Nadat de roerende en onroerende goederen geschat of verkocht zijn, maakt de
notaris het ontwerp van verdeling op.
Het ontwerp van de staat van vereffening beschrijft de te verdelen massa, de
baten en lasten, de rekeningen van de
terugnemingen en vergoedingen, de
eventuele inbrengen; dit zijn evenveel
bestanddelen van de vereffening-verdeling waarvan meerdere voorheen reeds
aan de inspraak en het toezicht van de
deelgenoten werden onderworpen.
Het ontwerp van vereffening bepaalt
ten slotte de rechten van de partijen en
de samenstelling van kavels.
Om die vast te stellen houdt de notaris
rekening met de inlichtingen uit het proces-verbaal van opening der werkzaamheden, het deskundigenverslag en de
boedelbeschrijving.
Tevens houdt hij rekening met de
richtlijnen door de rechtbanken gegeven,
indien bepaalde geschillen reeds beslecht
werden in de loop van zijn werkzaamheden.
Dat die fase van de rechtspleging alsdan wordt afgesloten kan de deelgenoten
bezwaarlijk ontgaan.
Overeenkomstig art. 1218 Ger.W.
maant de notaris de belanghebbende ertoe aan inzage te nemen van de staat
van vereffening; ze worden gewaarschuwd dat de loting zowel in hun afwezigheid als in hun aanwezigheid zal geschieden of dat bij gebreke van overeen- 1-----------------stemming een proces-verbaal van de
(5) J.L. RENS, Handboek voor Gerechtelijk
beweringen en de zwarigheden zal wor- Recht, Dee! V, Bijzondere rechtsplegingen, blz.
den gemaakt.
207.
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Aan de hand van dit overzicht van de
voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek kunnen we zekere vaststellingen doen.
De deelgenoten krijgen in de loop van
de procedure van gerechtelijke verdeling
ruimschoots de gelegenheid tot inspraak
in en toezicht op de werkzaamheden geleid door de boedelnotaris. Ze worden
zelfs herhaaldelijk in de door het wethoek bepaalde omstandigheden bij wijze
van aanmaningen aangespoord van die
gelegenheid gebruik te maken.
De rechtbank kan in die fase van de
procedure de geschillen die in staat zijn,
reeds beslechten. Ze kan die ook uitstellen. In dat geval zullen die geschilpunten, indien ze ondertussen niet werden
opgelost, terug te vinden zijn in het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden.
Het opmaken van de staat van vereffening-verdeling behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de boedelnotaris en
die staat is het sluitstuk van al de verrichtingen en werkzaamheden door hem
uitgevoerd.
Die vaststellingen leiden tot de opvatting dat door de neerlegging van die
staat van vereffening en van het procesverbaal van de beweringen en zwarigheden de zaak aanhangig gemaakt wordt
in de staat waarin ze zich bevindt en dit
geen andere betekenis kan hebben dan
dat slechts de nog overblijvende betwistingen die uitgedrukt zijn in en voortvloeien uit de beweringen en zwarigheden opgenomen in het proces-verbaal
van de boedelnotaris bij de rechtbank
aanhangig worden gemaakt.
Die opvatting vindt ook in bepalingen
van de besproken artikelen bevestiging.
Is het proces-verbaal van de boedelnotaris eenmaal neergelegd ter griffie, dan
bepaalt de rechtbank ambtshalve de dag
en het uur van de zitting (art. 1219, § 2,
laatste lid). De partijen hoeven daar niet
om te vragen noch in tussen te komen.
De rechtbank kent de nog ha~1gende betwistingen en zij beschikt ook over de
persoonlijke opmerkingen die de boedelnotaris doorgaans aan de gemaakte beweringen en zwarigheden in zijn procesverbaal wijdt. De grenzen van het homologatiedebat zijn aldus getrokken.
Wanneer de beweringen en zwal'igheden ongegrond verklaard worden, zai de
rechtbank de staat van vereffening homologeren.
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Indien zij geheel of gedeeltelijk gegrond bevonden worden, zal de rechtbank niet zelf de staat opmaken maar de
staat terug verwijzen naar de boedelnotaris om een aanvullende staat op te maken, dan wei een staat van vereffening
overeenkomstig de richtlijnen die ze
geeft. Die richtlijnen strekkend tot inhoudelijke wijziging van de oorspronkelijke staat van vereffening kunnen niet
anders dan voortvloeien uit de oplossing
die de rechtbank aan de geschillen uitgedrukt in de beweringen en zwarigheden
heeft gegeven (6).
Het besluit waartoe voormelde bepalingen m.i. moeten leiden, strookt met de
opzet die de opstellers ervan bezielde.
In het verslag van de koninklijke commissaris Ch. Van Reepinghen over de gerechtelijke hervorming wordt desaangaande vooropgesteld :
« Indien de deskundigen besluiten dat
de verdeling in natura mogelijk is (art.
1218), maakt de notaris een ontwerp van
verdeling op en verwittigt de partijen ervan dat zij over een maand beschikken
om hun tegenwerpingen te laten gelden.
Deze worden in het proces-verbaal van
beweringen en moeilijkheden opgenomen. Geen enkele tegenspraak is nog
ontvankelijk na de sluiting van gezegd
proces-verbaal, tenzij de rechtbank een
verlenging van termijn toekent, indien
gerechtvaardigde redenen worden ingeroepen. , (7)
In het verslag wordt verwezen naar
een gerechtelijke beslissing van het Hof
van Beroep te Brussel van 21 november
1936 en naar de publikatie van dit arrest
in de Revue pratique du Notariat beige
van 1936op blz. 718. Het arrest wordt er
besproken in een noot J.B., Vlraarin uiteengezet wordt dat het om een betwiste
kwestie gaat.
Dat hij door zijn formeel standpunt
stelling nam in een omstreden kwestie
zal derhalve aan de koninklijke commissaris niet zijn ontgaan.
De tegenstanders van de opvatting van
de koninklijke commissaris voeren mijns inziens ten onrechte - aan dat
die opvatting niet in de wet tot uitdrukking komt.
Welke bei.wistingen bij de rechtbank
aanhangig wordt gemaakt, blijkt duide~----~---~--------

(6) L. DE WILDE, " De vlag en de lading Over homologaties , R. UZ, 1!:1811-1.985, kol. 931
en vlg.
(7) I. biz. 463.
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lijk uit het geheel van de artt. 1209 tot wetboek samen te lezen. Het bestaan
1223 Ger.W. en uit de bepaling van art. van dit soort verval is verklaarbaar door
het feit dat het begrip "verval" besloten
1219, § 2, tweede lid, in het bijzonder.
De opstellers van het wetboek hoefden ligt in het begrip "termijn ". Het verval
niet bovendien nog uitdrukkelijk te voor- is de bestaansreden van de toekenning
zien in een verval van het recht andere van een termijn. Maar niet alle termijbetwistingen bij de rechtbank aanhangig nen zijn zodanig belangrijk dat in alle
te maken.
gevallen in een absoluut verval moet
Een andere opwerping die bij de vori- voorzien worden.
ge aansluit is dat de in art. 1218, tweede
Het wetboek bepaalde bijgevolg de terlid, gestelde termijn niet is bepaald op mijnen die onderworpen zijn aan het abstraffe van verval.
solute verval. De andere kunnen overRet is evenwel geen !outer probleem schreden worden door de partijen, zo zij
van termijnen. De beweringen en zwa- het daarover onderling eens zijn, of verrigheden die voor het eerst voor de lengd worden door de rechter overeenrechtbank ingediend worden, zijn niet komstig de bepalingen van artikel 51
toelaatbaar omdat ze nieuw zijn, d.w.z. Ger.W. » (9).
omdat ze niet te gepasten tijde aan de
De regels die het Gerechtelijk Wetboedelnotaris werden voorgelegd om op- boek voorschrijft met betrekking tot de
genomen te worden in zijn proces-ver- gerechtelijke vereffening-verdeling zijn
baal dat de zaak bij de rechtbank aan- bindend voor de rechter. De deelgenoten
hangig maakt.
zelf kunnen weliswaar van bepaalde van
Dat de termijn van ten minste een die voorschriften afwijken, maar dan enmaand die de notaris dient in acht te ne- kel in zoverre er daarover onder hen
men tussen de aanmaning aan de be- rechtsgeldig overeenstemming is tot
langhebbenden om inzage te nemen van stand gekomen.
het verslag en van de staat van vereffeHet bestreden arrest stelt niet vast dat
ning en de dag waarop hij zijn proces- de partijen het eens waren om nieuwe
verbaal van de beweringen en de zwarig- zwarigheden aan de rechter voor te legheden zal opmaken door de rechtbank gen.
kan verlengd worden indien daarvoor geVeeleer het tegendeel blijkt uit de apgronde redenen worden aangevoerd, pelconlcusie van eiser waarin de niet-toewijst er trouwens op dat er voor latere laatbaarheid van de nieuwe bezwaren
nieuwe beweringen en zwarigheden in uitdrukkelijk werd opgenomen.
de homologatieprocedure geen plaats
De tegenstanders van de regels van de
meer is.
niet-toelaatbaarheid van nieuwe bezwaWelke zin zou die bepaling van art. ren ontfermen zich nog over een soort
1218, tweede lid, in fine, hebben indien deelgenoten die ik zou geneigd zijn als
de partij die niet te gepasten tijde ver- verwaarloosbaar te bestempelen : het
lenging van de termijn aanvroeg, zonder zijn de deelgenoten die weliswaar verbeperking haar beweringen en zwarighe- schijnen voor de boedelnotaris, geen beden nog zou kunnen laten gelden voor weringen of zwarigheden maken, maar
de rechtbank, terwijl de partij die tijdig weigeren het proces-verbaal te tekenen
de verlenging aanvroeg, die slechts zou zonder voor die weigering enige reden
kunnen verkrijgen mits ze gegronde re- op te geven.
denen aanvoert?
Overeenkomstig art. 1218 Ger.W. kan
In dit verband ben ik zo vrij te verwij- ieder deelgenoot zijn bezwaren tegen de
zen naar de leer van uw arrest van 8 fe- vorming der kavels inbrengen vooraleer
bruari 1979 (8).
die bij loting worden toegewezen.
In een recente bespreking ervan vat J.
Daartoe maant de notaris de belangEnglebert die leer samen als volgt : hebbenden aan inzage te nemen van het
« Naast het absolute verval, waarover ar- verslag en van de staat van vereffening
tikel 860 handelt, bestaat nog een rela- en bij de werkzaamheden tegenwoordig
tie£ verval, dat als sanctie geldt voor alle te zijn. Tevens waarschuwt de notaris de
andere bespoedigende termijnen, het belanghebbenden dat de loting zowel in
wetboek voorziet niet uitdrukkelijk in hun afwezigheid als in hun aanwezigdat verval, maar men kan het afleiden l-----------------door de artikelen 863, 1°, en 51 van het
(9) J. ENGLEBERT, " La theorie des dechean(8) A.C., 1978-79, 673.

ces (Reflexions sur !'article 51 du Code judiciaire) "• Tijdschr. Belg. Burg. Recht, 198~, biz.
181.
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heid zal geschieden of dat bij gebreke
van overeenstemming een proces-verbaal
van de beweringen en de zwarigheden
zal worden opgemaakt.
Die waarschuwing laat duidelijk uitschijnen wat de wetgever van de deelgenoten in dat stadium van de rechtspleging verwacht dat zij ofwel de staat van
vereffening goedkeuren ofwel hun bezwaren alsdan kenbaar maken.
De deelgenoot die de staat niet goedkeurt maar alsdan evenmin zijn bezwaren kenbaar maakt, verbeurt aldus zijn
recht nag beweringen en zwarigheden tegen de staat in te dienen voor de rechtbank (10).
Onder de gelding van artikel 981 van
het Wetboek van Rechtspleging werd
reeds aangenomen dat de partij die verschijnt, doch weigert te tekenen, dient
gelijkgesteld te worden met een partij
die niet verschijnt. Garsonnet en Cesar
Bru drukten dit kernachtig uit als volgt :
« Le refus de signer equivaut au refus de
comparaitre car il entraine les memes
consequences. )) (11)
Dat die gelijkstelling ook behouden
bleef in verband met de gerechtelijke
verdeling, zoals die geregeld werd door
het Gerechtelijk Wetboek, komt in de artikelen 1218 en 1219 van dat wetboek
duidelijk tot uitdrukking.
Ze verklaart waarin in § 1 van dit laatste artikel aileen nog gewag gemaakt
wordt van de vertegenwoordiging van de
niet verschenen personen door de notaris die daartoe door de rechtbank aangewezen werd, dit is de notaris die overeenkomstig artikel 1209 ermee belast
werd de niet verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen.

Ze maakt het tevens mogelijk te verklaren hoe het komt dat in artikel 1219
als alternatief slechts overblijft : ofwel
het geval van overeenstemming, d.i. als
er geen beweringen of zwarigheden worden geformuleerd, ofwel het gebrek aan
overeenstemming, d.i. als er beweringen
of zwarigheden worden ingebracht door
een of meer deelgenoten die het procesverbaal tekenen dat daarvan door de
boedelnotaris wordt opgemaakt.
De opstellers van het Gerechtelijk
Wetboek beoogden de procedure van de
gerechtelijke verdeling te vereenvoudigen, vlotter te laten verlopen, - onder
meer door de uitschakeling van de rechter-commissaris - en het verloop van de
rechtspleging te bespoeding.
In onderhavig geval werd de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en de
vereffening en verdeling bevolen bij een
vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge op 24 februari 1978.
Notaris mr. P. Van Tieghem de Ten
Berghe legde zijn staat en het procesverbaal van de tegenzeggingen met zijn
beoordeling neer ter griffie op 23 juli
1980.
Dat die staat nag steeds niet gehomologeerd is, illustreert ten overvloede de
noodzaak de kwestie van de nieuwe beweringen en zwarigheden voor goed op
te lassen door de strikte naleving van de
voorgeschreven regels.

Conclusie : vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 6958)
(10) Over de rol van de notaris die belast is
met de vertegenwoordiging van de niet verschijnende of weigerende partijen bestaat onenigheid in de rechtsleer. Zie desaangaande :
J. DEVROE, « Gerechtelijke verdeling, Taak van
de notaris aangesteld om niet verschijnende of
weigerende partijen te vertegenwoordigen Overbodigheid van homologatie », Tijds. voor
Not., 1975, biz. 81; R. RENS, « Pouvoirs et obligations du notaire commis pour representer
les defaillants et recalcitrants au partage judiciaire depuis !'entree en vigueur du Code judiciaire ''• Rev. du Not. Beige, 1971, biz. 410; A.
DEL!EGE et M. FURNEMONT, La pratique du partage judiciaire, Le notaire commis pour repn!senter les absents: pouvoirs et devoirs, nr. 27,
biz. 183 en vlg.; P. WATELET, « Une exegese de
!'article 1219 du Code judiciaire », Rev. du Not.
Beige, 1987, biz. 70.

(11) T. VII, nr. 314 en de noot 6.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1209, 1218 en 1223 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, het vonnis van de
eerste rechter hervormend, de bezwaren
van verweerster die niet vervat zijn in
het proces-verbaal van zwarigheden van
7 juni 1980 ontvankelijk verklaart en gegrond, en bijgevolg voor recht zegt dat
de posten 232.000 frank en 150.000 frank
uit het actief van de gemeenschap moeten verdwijnen, op grand van volgende
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overwegingen : « Artikel 1223 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat de rechtbank de geschillen beslecht; geen enkele
wettekst laat toe, tenware partijen het
eens zijn met de staat van vereffening,
geen zwarigheden doen voor de notaris
of uitdrukkelijk hebben verklaard hun
zwarigheden te beperken tot deze die zij
voor de notaris hebben opgeworpen, te
besluiten dat partijen geen andere of bijkomende zwarigheden mogen aanvoeren
voor de rechtbank; dergelijke bezwaren
kunnen, onder voormelde beperking,
principeel worden aangevoerd zolang de
vereffening niet is beeindigd; alhier vormen zij het voorwerp van ee!l tegensprekelijk debat, nergens is er sprake
van een vervaltermijn en/of termijn op
straffe van nietigheid voorgeschreven;
door de neerlegging van het proces~ver
baal van beweringen en zwarigheden
wordt de betwisting omtrent de staat van
vereffening aan het oordeel van de rechtbank onderworpen, zonder dat enige
wetsbepaling partijen verbiedt de geschillen omtrent die staat uit te breiden
en/of aan te vullen; de eerste rechter
heeft ten onrechte de zwarigheden die
(verweerster) voor het eerst voor de
rechtbank opwierp, niet toelaatbaar verklaard; haar betwistingen inzake bezettingsvergoeding en seizoenverhuring
(232.000 frank en 150.000 frank) zijn gegrond; het arrest van 30 juni 1976 houdt
voor de vermindering van het onderhoudsgeld van 5.000 frank tot 2.000 frank
per maand uitdrukkelijk rekening met
de bewoning van het echtelijk huis door
(verweerster) en tevens met de seizoenverhuring; deze voordelen steunen dus
op de hulpverplichting tussen de echtgenoten; die voordelen mogen alzo niet verrekend worden bij de vereffening "•
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gebeurd) de rechtbank een verlenging
van termijn toekent, indien gerechtvaardigde redenen worden ingeroepen; zodat
het arrest door op basis van, minstens
onder verwijzing naar artikel 1223 van
het Gerechtelijk Wetboek, toe te staan
dat zwarigheden en bemerkingen tegen
een ontwerp van staat van vereffening
voor het eerst bij conclusie worden geformuleerd, dit is na de sluiting van het
proces-verbaal van beweringen en moeilijkheden (zonder toekenning om gerechtvaardigd bevonden redenen van een
verlenging van de termijn die door de
notaris was toegekend om tegenwerpingen te Iaten gelden op het ontwerp van
vereffening-verdeling), artikel 1223 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat een dergelijke laattijdige formulering van tegenwerpingen in principe niet toestaat,
schendt en, voor zover nodig, eveneens
de artikelen 1209 en 1218 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, deze artikelen immers een stelsel organiseren volgens hetwelk de notaris de gerechtelijke
verdeling leidt, stelsel dat uiteraard miskend wordt indien zwarigheden omtrent
de voorgestelde verdeling niet aan de notaris hoeven te worden voorgelegd, zoals
door het arrest ten onrechte wordt aangcmomen:
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat verweerster voor
de aangewezen boedelnotaris, belast
met de vereffening en verdeling van
de huwelijksgemeenschap na echtscheiding, zwarigheden heeft gemaakt tegen de staat van vereffening, opgemaakt door de notaris, en
dat zij voor de rechtbank nieuwe
zwarigheden heeft ingebracht;
Overwegende dat het middel betoogt dat die nieuvve zwarigheden
niet toelaatbaar waren, nu verweerster ze binnen de gestelde termijn
niet had gemaakt voor de boedelno-

terwijl de conform artikel 1209 van het
Gerechtelijk Wetboek aangewezen notaris belast met de werkzaamheden van
een gerechtelijke verdeling eventueel,
conform artikel 1218 van het Gerechtelijk Wetboek, een ontwerp van verdeling taris;
opmaakt, de partijen ervan verwittigt
dat zij over (minstens) een maand beOvervregende dat uit de artikelen
schikken om hun tegenwerpingen te la- 1209 tot 1223 van het Gerechtelijk
ten gelden, tegenwerpingen die in cen W etboek en uit de toelichting daarproces-verbaal van beweringen en moei- bij in het verslag van de koninklijke
lijkheden worden opgenomen met een com.missaris volgt dat die wetsbepabeoordeling ervan door de notaris; deze lingen aldus moeten worden gelezen
organisatie van de gerechtelijke verde- dat slechts de betwistingen uitgeling onder leiding en toezicht van de no- drukt in of voortvloeiend uit de betaris tot gevolg heeft dat geen enkele te· l1e1u
-_, no~ ontv;om1__{e- wei'ingen en zwarigheden
genspraa k_ ot• zwang
k opgenolijk is na de sluiting van gezegcl
, :r:aen overC'enkomstig arti el 1218 in
verbaal, tenzij (wat in casu
is het proces--verbaai vai1 de boedelno-

I
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Nr. 475

BEGRIP - VERtaris, door de neerlegging ter griffie 2o OPENBARE ORDE
TEGENWOORDIGING VAN EEN VERENIGING
van de uitgifte van dit proces-verZONDER WINSTOOGMERK.
baal bij de rechtbank aanhangig
worden gemaakt;
1° De niet-ontvankelijkheid van de voorDat het arrest niet vaststelt dat
ziening van een vereniging zonder
de partijen akkoord gingen om anwinstoogmerk kan niet worden gegrond op de onregelmatige vertegendere betwistingen aan de rechter
woordiging van de vereniging, wanvoor te leggen;
neer die onregelmatigheid niet voor de
Dat het tegendeel blijkt uit de apfeitenrechter is opgeworpen en de verpelconclusie van eiser;
eniging voor het Hof op dezelfde wijze
is vertegenwoordigd als voor de feitenDat het middel gegrond is;

rechter (1). (Art. 1096 Ger.W.)

2° De regelmatigheid van de vertegen-

woordiging van een vereniging zonder
Om die redenen, vernietigt het bewinstoogmerk raakt de openbare orde
streden arrest behalve in zoverre dit
niet.
het hoger beroep ontvankelijk verklaart en de gedingskosten in de
echtscheidingsprocedure begroot; be- (SINT-FRANCISCUSZIEKENHUIS V.Z.W., RAAD
veelt dat van dit arrest melding zal VAN BESTUUR VAN DE V.Z.W. SINT-FRANCISCUSZIEKENHUIS T. HOUBEN)
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
ARREST
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten(A.R. nr. 7003)
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van BeHET HOF; - Gelet op het bestreroep te Brussel.
den arrest, op 8 februari 1989 door
6 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter het Hof van Beroep te Antwerpen
en verslaggever : de h. Soetaert, afde- gewezen;
lingsvoorzitter - Gelijkluidende concluOver het middel van niet-ontvansie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal kelijkheid van de voorziening, opge- Advocaat: mr. De Gryse.
worpen door verweerder, te weten
dat eiseres geen partij was bij het
bestreden arrest en dat eiser geen
rechtspersoonlijkheid heeft:
Overwegende dat het arrest is gewezen tussen << De Raad van Bestuur van de V.Z.W. Sint-Franciscusziekenhuis », vertegenwoordigd door
Goyvaerts Jan en Cassaert Carlos,
<< appelante », en verweerder, ge'intimeerde; dat uit die vermeldingen,
uit de redenen en uit de beschikkinNr. 475
gen van het arrest moet worden besloten dat, voor hof van beroep, de
vereniging zonder winstoogmerk
1e KAMER - 6 april 1990
partij was, vertegenwoordigd door
1° VOORZIENING IN CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - EISERS - MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK - ONREGELMATIGE VERTEGENWOORDIGING

(1) Zie Cass., 24 sept. 1963 (Bull. en Pas.,
1964, I, 86), 6 jan. 1966 (ibid., 1966, I, 587), 16
feb. 1968 (A.C., 1968, 793) en 27 jan. 1970 (A.C.,
1970, 477). Zle ook cone!. eerste adv.-gen. Velu,
toen adv.-gen., bij Cass., 11 jan. 197\J in Bull.
en Pas., 1979, I, 521 (zie biz. 523, nr. 5}.
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de raad van bestuur, op zijn beurt 2° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKvertegenwoordigd als gezegd;
LOOSHEIDSU!TKERING - SAMENWONEN MET
ZELFSTANDIGE - AANGIFTE - VERKLARINOverwegende dat uit de vermelGEN VAN DE WERKLOZE.
dingen omtrent de eisende partij in
cassatie die in het verzoekschrift en
de betekening ervan zijn opgegeven, 1° De werkloze die met een zelfstandige
samenwoont en deze helpt zonder
moet worden begrepen dat de verdaarvan aangifte te hebben gedaan,
eniging zonder winstoogmerk in casverliest zijn aanspraak op werkloossatie komt, vertegenwoordigd als
heidsuitkering vanaf de aanvraag om
voor de feitenrechter;
uitkering of vanaf de aanvang van het
Dat, nu verweerder aangaande die
samenwonen (1). (Art. 128, § 1, eerste
lid, 1°, Werkloosheidsbesluit.) (Eerste
vertegenwoordiging voor het hof
en tweede zaak.)
van beroep geen exceptie van nietontvankelijkheid heeft opgeworpen,
die exceptie, die de openbare orde 2° Art. 128, § 2, Werkloosheidsbesluit,
niet raakt, krachtens artikel 1096
volgens hetwelk de verklaringen van
de werkloze terzijde kunnen worden
van het Gerechtelijk Wetboek niet
geschoven wanneer zij door ernstige,
voor het eerst in cassatie kan wornauwkeurige en met elkaar overeenden voorgedragen;
stemmende vermoedens worden tegenDat het middel van niet-ontvankegesproken, vindt geen toepassing bij
lijkheid niet kan worden aangenohet beoordelen van het recht op uitkering van de werkloze die met een zelfmen:
standige samenwoont en deze helpt
zonder daarvan aangifte te hebben gedaan. (Eerste zaak.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Nelissen Grade.

(Eerste zaak)

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DEVRIEZE)

ARREST

(A.R. nr. 6970)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1988 (2) door
het Arbeidshof te Gent gewezen;

Nr. 476
3° KAMER - 9 april 1990

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - SAMENWONEN MET
ZELFSTANDIGE - AANGIFTE - HULP AAN DE
ZELFSTANDIGE.

Over het middel : schending van de artikelen 126, 128, in het bijzonder §§ 1 en
2, 210 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd, wat
artikel 126 betreft door de koninklijke
(1} Zie Cass., 7 feb. en 26 april 1983, A.R.
nrs. 3748 en 7869 (A.C., 1982-83, nrs. 325 en
471).
(2} De voorziening werd ingediend op 21 augustus 1989.
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besluiten van 22 juli 1975, 5 oktober 1979,
12 oktober 1982 en 2 mei 1984, wat artikel 128 betreft door de koninklijke besluiten van 28 april 1966 en 26 april 1976,
en wat artikel 210 betreft door het koninklijk besluit van 1 december 1967, 90
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964 inzake werkloosheid, gewijzigd door
het ministerieel besluit van 19 juli 1984,
en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest vaststelt dat verweerder, gedeeltelijk werkloos gesteld
onder meer van 23 tot en met 27 juni
1986, bij controle op 24 juni 1986 werd
betrapt op een activiteit in de door zijn
vrouw geexploiteerde herberg, terwijl hij
in zijn aangifte van 1 april 1986 had verklaard zijn vrouw niet te helpen in de
uitoefening van haar zelfstandig beroep
van herbergierster; voorts beslist dat de
op 24 juni 1986 verrichte vastgestelde activiteit zeker de uitsluiting van de uitkeringen voor deze dag rechtvaardigt,
maar dat voor de andere dagen toepassing moet worden gemaakt van paragraaf 2 van artikel 128 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, luidens hetwelk de verklaringen die de
werkloze aflegt overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel 128, kunnen terzijde geschoven worden wanneer zij door
ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens worden tegengesproken; dat dergelijke vermoedens, in voorliggend geval niet voorhanden zijn zodat
moet besloten worden dat de eerste rechter terecht de uitsluiting beperkt heeft
tot de dag van 24 juni 1986,
terwijl, naar luid van artikel 128, § 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963, de werkloze die enigerlei arbeid voor een derde of in artikel
126, eerste lid, 2°, b, bedoelde arbeid voor
zichzelf verricht, of die met een zelfstandige samenwoont, zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkering behoudt, op voorwaarde, onder meer, dat hij daarvan
aangifte doet bij zijn aanvraag of bij de
aanvang van het samenwonen; deze aangifte bedoeld bij genoemd artikel 128,
§ 1, eerste lid, gebeurt door middel van
het formulier C.1.1 dat een bijlage is bij
het formulier C.1, dat overeenkomstig artikel 90 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 samen met zijn bijlagen tot
het administratief dossier van de werkloze behoort; de aanvraag bedoeld in artikel 128, § 1, eerste lid, en gedaan bij formulier C.l.l tot doel heeft het de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening mogelijk
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te maken na te gaan of de werkloze de
zelfstandige met wie hij samenwoont,
niet in die mate helpt dat hij niet meer
als werkloze kan worden aangezien en
zodoende na te gaan of de betrokken
werkloze voldoet aan de voorwaarden
voor behoud van zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkeringen; daaruit volgt
dat, indien de werkloze die met een zelfstandige samenwoont of aan een zelfstandige hulp biedt en hiervan geen aangifte doet, diens recht op de uitkeringen
vervalt; dit verval van recht niet aileen
geldt voor de dag van de overtreding,
doch ook geldt voor de andere dagen
waarop hij in geval van regelmatige aangifte eventueel aanspraak had kunnim
maken op werkloosheidsuitkeringen, en
met name geldt totdat een juiste aangifte is gebeurd; het arrest, nu het door verweerder uit te sluiten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen voor de dag
van 24. juni 1986, dag waarop hij betrapt
werd op een activiteit ·in de her berg van
zijn echtgenote-herbergierster, impliciet
doch zeker heeft erkend dat verweerder
een onvolledige of onnauwkeurige aangifte had gedaan, had moeten besluiten
tot het verval of de uitsluiting van het
recht op werkloosheidsuitkeringen zolang geen nieuwe juiste en volledige aanvraag werd gedaan; het arrest zijn beslissing dat de uitsluiting tot de dag van
24 juni 1986 kon beperkt blijven tot een
dag, niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 126, 128, § 1,
en 210 van het lconinklijk besluit van 20
december 1963, en, voor zoveel nodig,
van artikel 90 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964); de beslissing van
het arrest geen steun vindt in de overweging dat toepassing wordt gemaakt van
§ 2 van artikel 128 van het koninklijk besluit van 20 december, aangezien deze
bepaling, en de aldaar omschreven vermoedens betrekking hebben op, derhalve
dienstig zijn in de situatie dat de onjuistheid of onvolledigheid van de verklaringen van de werkloze alsnog client bewezen te worden, terwijl in onderhavig
geval, deze onjuistheid of onvolledigheid
reeds bewezen was, met name door de
vaststelling van het arrest dat de betrokken werkloze op 24 juni 1986 op niet
aangegeven arbeid betrapt werd; het arrest derhalve aan genoemd artikel 128,
§ 2, een verkeerde toepassing geeft en
zodoende deze bepaling schendt; het arrest zijn beslissing tot beperking van de
uitsluiting van verweerder van het recht
op werkloosheidsuitkeringen niet naar
recht verantwoordt (schending van alle
in het middel vermelde bepalmgen bui-

Nr. 476

1047

HOF VAN CASSATIE

ten artikel 97 van de Grondwet) noch regelmatig met redenen omkleedt (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

ser in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.

Overwegende dat uit artikel 128,
§ 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 volgt
dat de werkloze die met een zelfstandige samenwoont en deze helpt
zonder daarvan aangifte te hebben
gedaan, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest vanaf de aanvraag om uitkering of vanaf de aanvang van het samenwonen;

9 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

( Tweede zaak)

Overwegende dat het bepaalde in
artikel 128, § 2, van dat koninklijk
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
besluit alleen toepassing vindt bij
T. VAN DEN HEUVEL)
het beoordelen van de verklaringen
die de werkloze overeenkomstig § 1
ARREST
heeft afgelegd; dat die bepaling geen
toepassing kan vinden bij het beoor(A.R. nr. 7021)
delen van het recht op werkloosheidsuitkering wanneer is vastgeHET HOF; - Gelet op het bestresteld dat de werkloze de vereiste den arrest, op 1 juni 1988 (3) door
aangifte niet heeft gedaan;
het Arbeidshof te Antwerpen geweOverwegende dat het arrest vast- zen;
stelt dat eiser de zelfstandige met
Over het middel: schending van de arwie hij samenwoont geholpen heeft, tikelen 126, eerste lid, 128, § 1, 210 van
hoewel hij verklaard had zulks niet het koninklijk besluit van 20 december
te doen; dat het arrest oordeelt dat 1963 betreffende arbeidsvoorziening en
verweerder, behoudens voor de dag werkloosheid en 97 van de Grondwet,
waarop die hulp werd vastgesteld,
doordat het arrest vaststelt dat : verzijn aanspraak op werkloosheidsuit- weerder bij zijn aanvraag om uitkerinkering heeft behouden bij ontstente- gen op 1 april 1983 verklaarde zijn echtnis van vermoedens als bedoeld in genote niet behulpzaam te zijn in het
zelfstandig beroep van tuinbouwster en
artikel 128, § 2;
datzelfde verklaarde op 9 juni 1983; hij
Dat het arrest zodoende de voor- nochtans op 4 maart 1985 een activiteit
uitoefende in de zin van artikel 126; het
melde bepalingen schendt;
kuisen van witloof die dag op het tuinbouwbedrijf van zijn vrouw niet als een
Dat het middel gegrond is;
activiteit zonder loon kon beschouwd
worden omdat die activiteit niet het
voorwerp was geweest van een voorafgaande aangifte bij het gewestelijk buOm die redenen, vernietigt het be- reau; het immers geen incidentele arbeid
streden arrest in zoverre het uit- van gering belang voor een derde was,
spraak doet ter zake van « de uit- waarvoor verweerder geen loon noch masluiting op grond van de artikelen terieel voordeel ontving en verweerder
126 en 128 van het koninklijk be- bovendien in staat was zijn echtgenote
aanmerkelijk te helpen en het arbeid besluit van 20 december 1963 »; beveelt trof tussen 7 en 18 uur; verweerder bijgedat van dit arrest melding zal wor- volg op 1 april 1983, toen hij verklaarde
den gemaakt op de kant van het ge- zijn echtgenote niet behulpzaam te zijn
deeltelijk vernietigde arrest; gelet l - - - - - - - - - - - - - - - op artikel 1017, tweede lid, van het
(3) De voorziening werd ingediend op 4 okBurgerlijk Wetboek, veroordeelt ei- tober 1989.

1048

HOF VAN CASSATIE

in het zelfstandig beroep van tuinbouwster, een onjuiste verklaring aflegde; het
arrest niettemin beslist dat er nochtans
geen enkel bewijs voorhanden is dat verweerder sedert 1 april 1983 ook daadwerkelijk behulpzaam was op het bedrijf,
ook al is dit 1 ha groat en ook al is de
teelt zeer arbeidsintensief en ook al had
de echtgenote van verweerder hulp nodig
om het bedrij£ uit te baten, en dat de inspecteur van het gewestelijk bureau van
eiser bijgevolg ten onrechte besliste verweerder vanaf 1 april 1983 van de werkloosheidsuitkeringen uit te sluiten en de
uitkeringen terug te vorderen die hij
vanaf 1 april 1983 genoten had en het
hager beroep van verweerder op dit punt
gegrond verklaart,
terwijl artikel 128, § 1, van het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat de werkloze
die enigerlei arbeid voor een derde of in
artikel 126, eerste lid, 2°, b, bedoelde arbeid voor zichzelf verricht, zijn aanspraak
op
werkloosheidsuitkeringen
slechts behoudt op voorwaarde dat hij
daarvan aangifte doet bij zijn aanvraag,
onder voorbehoud van de uitzonderingen
die het Werkloosheidsbesluit bepaalt; het
arrest zelf vaststelt dat verweerder, toen
hij op 1 april 1983, bij zijn aanvraag
naar werkloosheidsuitkeringen, verklaarde zijn echtgenote niet behulpzaam te
zijn in het zelfstandig beroep van tuinbouwster, een onjuiste verklaring aflegde vermits hij op 4 maart 1985 werkend
werd aangetroffen op dat bedrijf; de aangifte, die door artikel 128, § 1, eerste lid,
1°, van het Werkloosheidsbesluit is vereist als voorwaarde voor het behoud van
de aanspraak op werkloosheidsuitkering
door de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, tot doel heeft het eiser
mogelijk te maken na te gaan of de
werkloze de zelfstandige niet in die mate
helpt dat hij niet meer als werkloze kan
worden aangezien; het antwoord op de
vraag of de werkloze denkt de zelfstandige tijdens zijn werkloosheid te helpen,
mede bepalend is om zijn recht op werkloosheid vast te stellen; een negatief antwoord in de aangifte zijn weerslag heeft
op de aard en de omvang van de door eiser uit te oefenen controle en op de te
nemen beslissing over het recht op uitkering; wanneer, zoals te dezen, zodanig
antwoord in strijd met de waarheid is
gegeven, de betrokkene zijn aanspraak
op werkloosheidsuitkeringen verliest omdat aan het vereiste van artikel 128, § 1,
eerste lid, 1°, niet is voldaan; indien aan
het vereiste van artikel 128, § 1, eerste
lid, 1°, niet is voldaan, de betrokkene
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zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen verliest, niet alleen voor of vanaf de
dag waarop de overtreding wordt vastgesteld, doch voor alle dagen vanaf de dag
van de aanvraag, waarop de aangifte
diende te gebeuren, tot een juiste aangifte is gebeurd; zodat het arrest, door, hoewei het zelf vaststelt dat verweerder,
toen hij bij zijn aanvraag om uitkeringen op 1 april 1983 verklaarde zijn echtgenote niet behulpzaam te zijn in het
zelfstandig beroep van tuinbouwster, een
onjuiste verklaring aflegde en dus niet
voldeed aan de door artikel 128, § 1, 1°,
van het Werkloosheidsbesluit voorgeschreven verplichting tot aangifte bij het
gewestelijk bureau, niettemin te beslissen dat eiser, in de administratieve beslissing van 28 maart 1985, ten onrechte
besliste verweerder vanaf 1 april 1983
van de werkloosheidsuitkeringen uit te
sluiten en de uitkeringen terug te vorderen die hij vanaf 1 april 1983 genoten
had, schending inhoudt van de in dit
middel vermelde bepalingen en in het
bijzonder van artikel 128, § 1, 1°, van het
Werkloosheidsbesluit omdat, in tegenstelling tot hetgeen in het arrest wordt
beweerd, deze wetsbepaling niet voorschrijft dat een werkloze die de verplichte aangifte niet doet, slechts zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen verliest voor de dagen waarop de werkloze
daadwerkelijk arbeid voor een derde of
in artikel 126, eerste lid, 2°, b, bedoelde
arbeid voor zichzelf heeft verricht, doch
daarentegen voor alle dagen vanaf de
dag van de aanvraag, waarop de aangifte
diende te gebeuren :

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het middel : de aangevochten
beslissing zou verantwoord blijven
door de niet aangevochten overweging dat overeenkomstig artikel 210
van het Werkloosheidsbesluit de op
4 maart 1985 onrechtmatig ontvangen uitkering moet worden terugbetaald;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het arbeidshof
de administratieve beslissing van eiser vernietigt, in zoverre deze het
recht op werkloosheidsuitkering aan
eiser ontzegt vanaf 1 april 1983 en
de sedert die datum onrechtmatig
genoten uitkeringen terugvordert;
Dat de terugvordering op grond
van artikel 210 van het Werkloos-
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heidsbesluit het gevolg is van de beslissing dat verweerder geen recht
op uitkering heeft; dat de beslissing
nopens de terugvordering de in het
middel bekritiseerde beslissing omtrent het recht op uitkering niet
naar recht verantwoordt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat krachtens de bepalingen van artikel 128, § 1, eerste
lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit,
de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, zijn aanspraak op
werkloosheidsuitkering
niet
behoudt, wanneer hij in de aangifte
van het samenwonen de vraag of hij
denkt de zelfstandige tijdens zijn
werkloosheid te helpen, in strijd
met de waarheid ontkennend beantwoordt;
Dat in zodanig geval de werkloze
zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest vanaf de aanvraag
om uitkering of vanaf de aanvang
van het samenwonen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder zijn echtgenote,
zelfstandige tuinbouwster, op 4
maart 1985 heeft geholpen, hoewel
hij bij zijn aanvraag om uitkeringen
op 1 april 1983 verklaard had haar
niet behulpzaam te zijn; dat het arrest oordeelt dat eiser ten onrechte
besliste verweerder vanaf 1 april
1983 van de werkloosheidsuitkeringen uit te sluiten en de uitkeringen
terug te vorderen die hij vanaf 1
april 1983 genoten had, en beslist
dat verweerder alleen de werkloosheidsuitkering die hij voor 4 maart
1985 ontving, moest terugbetalen;
Dat het arrest zodoende de voorme lde bepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing over het recht op
werkloosheidsuitkering vernietiging
van de beslissing over de terugvordering van de uitkeringen tot gevolg
heeft;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de administratieve beslissing van eiser
vernietigt, waarbij het recht op
werkloosheidsuitkering aan verweerder wordt ontzegd vanaf 1 april
1983 en de sedert die datum onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd; 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 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Delc;~haye.

Nr. 477
2"

KAMER -

10 april 1990

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

WEGVERKEER -

ART. 19.3.3° - WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - LINKS AFSLAANDE
BESTUURDER - TEGENLIGGER DIE DOOR
EEN ROOD LICHT IS GEREDEN.

De regel van art. 19.3.3> Wegverkeersreglement volgens welke de bestuurder
die naar links afslaat, voorrang moet
verlenen aan de tegenligger op de rijbaan die hij gaat verlaten, geldt niet
wanneer die tegenligger door een rood
licht is gereden (1).

1---------------(1) De rechtspraak van het Hof was andersluidend: Cass., 6 feb. 1985, A.R. nr. 3950 (A.C.,
1984-85, nr. 339), 12 maart 1986, A.R. nr. 4721
(ibid., 1985-86, A.R. nr. 444), en 16 juni 1988,
A.R. nr. 8068 (ibid., 1987-88, nr. 639).
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(DELL T. DEBLIECK, DE BRABANDER)

ARREST

(A.R. nr. 3390)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1989 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde strafvordering:

Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 418, 420
van het Strafwetboek, 6.2, 19.3.3° en 62
van het Wegverkeersreglement:

Overwegende dat artikel 62 van
het Wegverkeersreglement bepaalt
dat een naar links gerichte groene
pijl, afzonderlijk geplaatst bij het
uitrijden van een kruispunt, betekent dat het tegenliggend verkeer
op de rijbaan die de bestuurder bij
het links afslaan gaat verlaten, tegengehouden wordt door een rood
licht ten einde het ontruimen van
het kruispunt te vergemakkelijken;
Overwegende dat de rechters oordelen dat niet is bewezen dat voor
verweerster het licht op rood stond
en voor eiser de groene ontruimingspijl naar links brandde;

Nr. 477

Overwegende dat deze redengeving volstaat om de vrijspraak te
verantwoorden van verweerster die
was vervolgd wegens overtreding
van de artikelen 5 en 61.1.1° van het
Wegverkeersreglement om het rood
licht te zijn voorbijgereden; dat ze
echter niet naar recht verantwoordt
de veroordeling van eiser die vervolgd was wegens het toebrengen
van slagen en verwondingen aan
verweerster en wegens overtreding
van artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement om als bestuurder
die naar links afslaat geen voorrang
te hebben verleend aan de tegenligger op de baan die hij gaat verlaten;
Overwegende dat de rechters, om
eiser te veroordelen wegens overtreding van artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement, ervan uitgaan
dat welke ook de stand van de verkeerslichten mogen geweest zijn en dus zelfs indien voor verweerster
het licht op rood stond, welke mogelijkheid de rechters niet uitsluiten
- eiser in elk geval toch krachtens
artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglernent voorrang moest verlenen
aan verweerster die uit tegenovergestelde richting naderde en geen onvoorzienbare hindernis voor hem
opleverde;
Overwegende dat naar luid van
artikel 6.2 van het Wegverkeersreglement de verkeerstekens gaan boven de verkeersregels;
Dat hieruit volgt dat, indien voor
eiser de groene ontruimingspijl naar
links brandde en dus voor verweerster die uit tegenovergestelde richting kwam het licht op rood stond,
artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement en de voorrang die eruit
voortvloeit, geen toepassing kon vinden;

Dat zij aldus als hun oordeel te
kennen geven dat, zowel wat eiser
Overwegende dat de rechters door
als wat verweerster betreft, er twij- eiser te veroordelen wegens overtrefel bestaat omtrent de stand van de ding van dat artikel, terwijl er twijverkeerslichten;
fel bestaat over de stand van de ver-
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keerslichten, hun beslissing
naar recht verantwoorden;

niet

conclusie (2) van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, A. Lust, Brugge, en F. Moeykens,
Brugge.

III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering en
tegen de beslissing op de door hem
tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat, op de niet be- Nr. 478
perkte voorziening van eiser, de
hierna uit te spreken vernietiging
2•
van de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van:

KAMER -

10 april 1990

WEGVERKEER -

ART. 37, 2°, WEGVERKEERSWET - VOERTUIG VOOR BESTURING
TOEVERTROUWEN AAN EEN DERDE - TOEPASSING.

1. de beslissing op de door verweerder tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering die het gevolg Een voertuig toevertrouwen aan iemand
is van de genoemde beslissing op de
die in kennelijke staat van dronkenstrafvordering;
schap verkeert of die duideli]k tekens

2. de beslissing op de door eiser
tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vordering die op dezelfde
ontwettigheid berust; ·

Om die redenen, zonder dat er
grond is om de door eiser aangevoerde middelen te onderzoeken,
vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre eiser op strafrechtelijk gebied wordt veroordeeld en in zoverre uitspraak wordt gedaan op civielrechtelijk gebied; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten;
laat de andere helft ten laste van de
Staa:t; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te leper, zitting houdende in
hoger beroep.
10 april 1990 -' 2° kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Andersluidende

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot de verwerping van de voorziening. Het bestreden
vonnis had het voor niet bewezen gehouden
dat het licht op rood stond voor de verweerster De Brabander en dat, bijgevolg, de ontruimingspijl op groen stond voor eiser. Verweerster, die werd vervolgd wegens overtreding
van de artt. 5 en 61.1.1° Wegverkeersreglement
werd dus vrijgesproken. De feitelijke toedracht, zoals deze bleek uit de vaststellingen
en beoordelingen van de rechtbank, verschilde
van die welke leidde tot de in de vorige noot
aangehaalde arresten en gaf aanleiding noch
tot bevestiging noch tot omkering van de gevestigde rechtspraak.
Het geannoteerde arrest beklemtoont op
drie plaatsen dat de rechters twijfel hadden laten bestaan over de verkeerslichten, zodat zij
de mogelijkheid niet hadden uitgesloten dat
verweerster door het rood licht was gereden.
In feite berust het vonnis niet op twijfel. Het
beperkt zich tot de vaststelling dat de verklaringen van de betrokken partijen met elkaar
in strijd zijn en dat objectieve gegevens ontbreken. De vrijspraak van verweerster maakt
een eind aan alle mogelijke twijfels en maakt
dat bijvoorbeeld een burgerlijk rechtscollege
dat achteraf uitspraak zou moeten doen over
de burgerlijke belangen, geen acht meer mag
slaan op een feitelijke situatie die door de vrijspraak uitgesloten wordt. Zie Cass., 16 sept. en
19 nov. 1982, A.R. nr. 6618 en 3524 (A.C.,
1982-83, nrs. 42 en 175}, en 17 dec. 1987, A.R.
nr. 7924 (ibid., 1987-88, nr. 243). Ook de strafrechter zou in tegenspraak vervallen met zichzelf, als hij een hypothese openliet die door de
vrijspraak uitgesloten was.
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van intoxicatie vertoont, valt slechts
dan onder de strafbepaling van art. 37,
flO, Wegverkeerswet wanneer dat geschiedt met het oog op de besturing
van het voertuig; dat oogmerk blijkt
niet noodzakelijk uit het loutere feit
van de overhandiging van de sleutels
van het voertuig aan een persoon die
in de voormelde toestand verkeert.

aan een derde slechts onder die bepaling valt indien dit geschiedt met
het oog op besturing; dat dit oogmerk te dezen niet wordt vastgesteld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(ROYALE BELGE N.V., LOCADIF N.V. T. TOMBEUR)

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in de kosten.

ARREST

(A.R. nr. 3748)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 juni 1989 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Wat de beide voorzieningen betreft:
Over het middel luidende als volgt :
doordat het bestreden vonnis de rechtstreekse dagvaarding van de eiseressen
tegen verweerster ontvankelijk verklaart; het bestreden vonnis de beslissing laat steunen op de overweging dat
« het toevertrouwen van de sleutels aan
iemand van wie men wist dat hij dronken was, een fout kan uitmaken in de
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, doch zulks geen aanleiding kan
geven tot een strafrechtelijke veroordeling van (verweerster) »,
terwijl artikel 37 van het Wegverkeersreglement uitdrukkelijk bepaalt dat met
een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3
maanden en met een geldboete van 100
frank tot 1.000 frank of met een van die
straffen alleen wordt gestraft hij die een
voertuig of een rijdier toevertrouwt aan
iemand die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of duidelijke tekens
van intoxicatie vertoont, zodat het bestreden vonnis duidelijk de wet miskent :

10 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
Advocaat: mr. C.
Truyen, Antwerpen.
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KAMER -

10 april 1990

1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 8,
LID 1, E.V.R.M. - RECHT VAN EEN lEDER OP
EERBIEDIGING VAN ZIJN PRIVE-LEVEN EN
ZIJN BRIEFWISSELING - BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 8,
LID 2, E.V.R.M. - INMENGING VAN ENIG OPENBAAR GEZAG MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN EEN IEDERS RECHT OP EER,
BIEDIGING VAN ZIJN BRIEFWISSELING
WE'ITIGHEID - VEREISTEN.

3° BEWIJS

-

STRAFZAKEN

-

BEWIJS-

KRACHTIGE GEGEVENS IN NEDERLAND VEROverwegende dat, naar luid van
KREGEN DOOR HET AFLUISTEREN VAN TELEartikel 37, 2°, van de WegverkeersFOONGESPREKKEN OVEREENKOMSTIG DE
wet, strafbaar is hij die een voertuig
NEDERLANDSE WETGEVING - WE'ITIGHEID
voor de besturing of voor de begelei- VEREISTEN.
ding met het oog op de scholing, of
een rijdier toevertrouwt aan iemand
die in kennelijke staat van dronken- 4° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN - BEWIJS IN NEDERLAND VERschap verkeert of duidelijke tekens
KREGEN DOOR HET AFLUISTEREN VAN TELEvan intoxicatie vertoont;
FOONGESPREKKEN OVEREENKOMSTIG DE
Overwegende dat het toevertrouNEDERLANDSE WETGEVING - GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.
wen van sleutels van een voertuig
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5° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6,
LID 1, E.V.R.M. - BEWIJS IN NEDERLAND VERKREGEN DOOR HET AFLUISTEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN OVEREENKOMSTIG DE
NEDERLANDSE WETGEVING - GEEN STRIJDIGHEID MET EEN IEDERS RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK.

6° TELEGRAAF EN TELEFOON -

BEWIJS IN NEDERLAND VERKREGEN DOOR HET
AFLUISTEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN
OVEREENKOMSTIG DE NEDERLANDSE WETGEVING.

7° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - ART. 211BIS SV. - TOEPASSINGSGEBIED.

1o Telefoongesprekken vallen onder de

begrippen « prive-leven en briefwisseling », waarvan de eerbiediging is gewaarborgd bij art. 8, lid 1, E. V.R.M
2° en 3° Naar recht verantwoord is de
veroordeling die door de Belgische
rechter is uitgesproken op basis van
bewijskrachtige gegevens die in Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, als
in zodanige inmening van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht op eerbiediging
van de briefwisseling bij de wet is
voorzien en die nodig was o.m. voor
het handhaven van de o1·de en het
voorkomen van strafbare feiten. {Art.
8, lid 2, E.V.R.M.)
4°, 5° en 6° Het feit dat bewijskrachtige

gegevens zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken in
Nederland, overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, is niet strijdig met
de eerbiediging van het recht van verdediging of met het recht op een eerJijke behandeling van zijn zaak als
voorgeschreven bij art. 6.1, E. V.R.M.
(1).

7° De regel van de eenstemmigheid vervat in art. 211bis Sv. geldt niet wanneer de appelrechter de bij artt. 28 en
29, al. 1, van de wet van 1 augustus
1985 houdende fiscale en andere bepalingen ingestelde bijdrage tot de financiering van het Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Geweld(1) Cass., 24 mei 1983, A.C., 1982-83, nr. 527.

daden, bij toepassing van art. 1, eerste
lid, van de wet van 5 maart 1952, als
gewijzigd bij art. 326 van de Programmawet van 22 december 1989, verhoogt
met 790 deciemen in plaats van de
door de eerste rechter toegepaste vermeerdel'ing met 590 deciemen, gezien
die bijdrage niet het karakter van een
straf vertoont.
(UNAL)
ARREST

(A.R. nr. 4346)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de middelen door eiser
aangevoerd in de memorie waarvan
een eensluidend afschrift hieraan is
gehecht:
Over het eerste middel : .
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het onderdeel is vermeld:
Overwegende dat de appelrechters
op bladzijde 6 van het arrest, in de
paragrafen vier, vijf, zes, zeven en
acht, de positieve daden aanduiden
die eiser heeft verricht en die aan
het misdrijf waaraan hij heeft deelgenomen, voorafgingen of ermee samengingen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
dat opkomt tegen de onaantastbare
beoordeling van de feiten door de
rechter niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overvvegende dat het arrest eisers
conclusie beantwoordt met de in het
middel weergegeven redengeving;
Dat bet middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige
het middel, in de veronderstelling
dat het hof van beroep door overneming van de redenen van de eerste
rechter toch met zekere gegevens
van bedoelde telefoongesprekken re-
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kening zou hebben gehouden, niet
tot cassatie kan leiden en mitsdien
niet ontvankelijk is;
Overwegende immers dat artikel 8
van het E.V.R.M. het afluisteren of
opnemen van telefoongesprekken
toestaat voor zover bij de wet is
voorzien en in een democratische
samenleving nodig is, onder meer
voor het beschermen van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten;
Overwegende dat artikel 125, g,
van het Nederlands Wetboek van
Strafvordering het afluisteren of opnemen van telefoongesprekken « tijdens het gerechtelijk vooronderzoek
toestaat, indien het onderzoek dit
dringend vordert en een misdrijf betreft waarvoor voorlopige hechtenis
is toegelaten »;
Overwegende dat het bestreden
arrest, met overneming van de motieven van de eerste rechter, vaststelt dat het afluisteren van de telefoongesprekken in Nederland plaatsvond, in opdracht van een rrechtercommissaris, overeenkomstig de Nederlandse wet;
Dat de vreemde wet, die het afluisteren of opnemen van telefoongesprekken regelt en deze handelingen toestaat, overeenkomstig de
voorschriften van voormeld artikel
8, als zodanig niet strijdig is met de
principes die de Belgische wetgever
als essentieel beschouwt voor het
vrijwaren van de Belgische morele,
politieke of economische orde; dat
de bepalingen van de wet van 13 oktober 1930 houdende coordinering
van de verschillende wetsbepalingen
betreffende de telegrafie en de telefonie en de ministerii:He circulaire
van 14 augustus 1923 ter zake geen
toepassing vinden, nu het afluisteren van telefoongesprekken plaatsvond in Nederland overeenkomstig
de bepalingen van de Nederlandse
wet en het voormeld Europees verdrag;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het tweede middel :
Overwegende dat naar luid van
artikel 29, eerste lid, van de wet van
1 augustus 1985 houdende fiscale en
andere bepalingen bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf de rechter bovendien de verplichting uitspreekt om
een bedrag van vijf frank, dat onderworpen is aan de verhoging bedoeld in de bepalingen betreffende
de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, te betalen tot financiering van het bijzonder Fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opgericht bij
de begroting van het Ministerie van
Justitie;
Overwegende dat die bijdrage een
eigen karakter heeft en geen straf
is;
Overwegende dat de appelrechters
door te dezen de bijdrage van vijf
frank te vermeerderen met 790 deciemen, die toepasselijk waren ten
tijde van de uitspraak ingevolge artikel 1, eerste lid, van de wet van 5
maart 1952 als gewijzigd bij artikel
326 van de programmawet, de toestand van eiser weliswaar verzwaren wat het opleggen van die bijdrage betreft, doch - gezien het karakter ervan - die uitspraak niet met
eenparigheid moesten doen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Vanderveeren, Brussel.
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Nr. 480
2• KAMER - 10 april 1900

1° BENELUX -

BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG RECHTSHULP ROGATOIRE
COMMISSIE - INBESLAGNEMING - OVERDRACHT VAN INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN - ARTT. 20.2 EN 24.2 - BESLISSING VAN
DE RAADKAMER - VEREISTE VASTSTELLINGEN.

2° BENELUX -

BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG RECHTSHULP ROGATOIRE
COMMISSIE - INBESLAGNEMING - OVERDRACHT VAN INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN - ART. 23.3 - TOEZENDING VAN DOCUMENTEN IN ORIGINEEL.

1° De overeenkomstig artt. 20.2 en 24.2

van het Benelux-Uitleveringsverdrag
door de raadkamer te bevelen overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen vereist de vaststelling dat de inbeslaggenomen voorwerpen rechtstreeks
betrekking hebben op de aan de verdachte ten laste gelegde feiten en dat
die feiten op grand van het Verdrag
tot uitlevering aanleiding kunnen geven,: de vaststelling van de feiten geschledt aan de hand van de in de rogatoire commissie gegeven uiteenzetting
mits de juistheid ervan door geeli
overgelegd gegeven wordt aangetast.
2° De bepaling van art. 23.3 Benelux-Uit-

Ieveringsverdrag staat niet eraan in de
r.:-reg dat het origineel van regelmatig
In beslag genomen documenten aan de
verzoekende partij worden toegezonden, oak_ als deze niet uitdrukkelijk om
toezendmg van het origineel heeft verzocht.
(HEEZIUS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4364)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 febru.ari 1990 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 4, 20, 24 van het Verdrag
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aangaande uitlevering en de rechtshulp
in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom Luxemburg en
het Koninkrijk der Nederlanden, van 27
juni 1962, goedgekeurd bij wet van 1 juni
1964, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 1967, artikel 340 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 10
februari 1981, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de strafrechter gevat
is door een feit en niet door een kwalifi·
catie,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de raadkamer, de
overgave van de stukken beveelt aan de
Nederlandse overheden op grand van de
motieven : « dat artikel 24, lid 2, van ge·
zegd Benelux-Uitleveringsverdrag bepaalt dat de rogatoire commissies die
strekken tot een huiszoeking of een inbeslagname slechts zullen worden uitgevoerd voor feiten welke op grand van dit
verdrag aanleiding kunnen geven tot uit·
levering en onder het voorbehoud uitgebracht in artikel 20, lid 2; dat uit de rogatoire commissie blijkt dat (eerste eiser
sub II) de feitelijke leiding heeft van be·
drijven die werkzaamheden uitvoeren in
d~ m~taal- en installatiesector; dat (de
v1er e1sers sub II) ervan verdacht wor·
den hogere lonen te betalen dan de lonen die in de administratie worden verantwoord en valse verzamelloonstaten en
individuele jaaropgaven op te stellen en
deze valse stukken te gebruiken door ze
als echt en onvervalst in te zenden naar
het gemeenschappelijk administratiekantoor te Amsterdam; dat dit inzenden
plaats gevonden heeft in de jaren 1985
tot en met 1989; dat deze werkwijze
!weft geleid tot onder meer een te lage
afdracht van de premies voor sociale verzekeringen en dat bovendien het vermoeden bestaat dat er ten onrechte gebruik
wordt gemaakt van uitkeringen krachtens ~e ziektewet; dat de misdrijven, zoals mteengezet in de rogatoire commissie waarvoor door Nederland rechtshulp
werd gevraagd, als dusdanig geen misdrijven uitmaken inzake belastingen
doch integendeel gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik van valse
-alden of valse stukken betreffen; dat in
dit opzicht dient vastgesteld te worden
dat de Nederlandse ambtenaren, die wegens de gecomp!keerdheid van de zaak
gemachtigd werden de onderzoeksver·
richtingen bij te wonen, niet tot de
F.I.O.D. behoren; dat de raadkamer, en
thans het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, niet kan of mag twijf2len
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aan het vooropgestelde doel van deze rogatoire commissie »,

terwijl de rogatoire commissie van 27
februari 1989, aangevuld op 1 maart
1989, strekkende tot het verrichten van
huiszoekingen en inbeslagname, krachtens artikel 24, lid 2, en artikel 4 van het
Benelux-Verdrag van 27 juni 1962 wegens het ontbreken van elke beslissing
tussen de verdragsluitende partijen ter
zake, niet kan worden uitgevoerd wegens fiscale delicten; overeenkomstig het
algemeen rechtsbeginsel dat de strafrechter gevat is door een feit en niet
door een kwalificatie, het bestreden arrest verplicht was om de feiten uiteengezet in het verzoek om rechtshulp hun
werkelijke kwalificatie te geven en dus
een onderzoek te voeren naar de werkelijke toedracht van de aan de eisers ten
laste gelegde feiten en het wezenlijk
doel van de rogatoire commissie; artikel
340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de wet
van 10 februari 1981, de toepassing van
de gemeenrechtelijke bepalingen van de
artikelen 193 en volgende van het Strafwetboek inzake valsheid in geschrifte en
gebruik ervan uitsluiten, zodat het arrest, door aan de feiten vermeld in het
verzoek om rechtshulp niet de juiste
kwalificatie te geven maar zich te beperken tot het overnemen van de voorgestelde kwalificatie van gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik
ervan onder de aanvoering dat het niet
kan of mag twijfelen aan het voorgestelde doel van deze rogatoire commissie, tekort komt aan zijn kwalificatieverplichting omdat het weigert na te gaan welk
het strafbaar opzet is dat de verdachten
zouden hebben gehad (schending van aile bepalingen en het rechtsbeginsel in
het middel aangeduid):

Overwegende dat de vermelding
in het arrest dat de raadkamer en
daarna de kamer van inbeschuldigingstelling niet kan of mag twijfelen aan het vooropgestelde doel van
de rogatoire commissie geen op
zichzelf staande vaststelling is,
maar het besluit van de vaststelling
van de appelrechters - deels met
overneming van de redengeving van
de eerste rechter - dat er, met inachtneming van de in de rogatoire
commissie verrnelde feitelijke gegevens, waarvan de juistheid door
geen overgelegd gegeven wordt aan-
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getast, geen reden is om in welke
mate ook te twijfelen aan de bedoeling van de verzoekende partij binnen de perken van het ook haar bindende Benelux-Uitleveringsverdrag,
en aan de aanvaardbaarheid van de
uit die feiten voortvloeiende misdrijfkwalificatie van gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik van valse akten of valse
stukken;
Dat de appelrechters door hun redengeving hun beslissing naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van artikel 23 van het Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken tussen het Koninkrijk BelgH.\,
het Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden van 27 juni
1962, goedgekeurd bij wet van 1 juni
1964, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 1967, artikel 135 van
het koninklijk besluit van 28 december
1950 houdende het tarief in strafzaken
en het algemeen rechtsbeginsel dat de
procureur-generaal bij het hof van beroep de bewaarder der gerechtelijke dossiers is,
doordat het arrest de beslissing van de
raadkamer bevestigt, met overname van
de beweegredenen ervan, dat de overblijvende in beslag genomen stukken in origineel aan de Nederlandse overheden
dienen overgemaakt te worden,
terwijl krachtens artikel 23.3° van het
Beneluxverdrag van 27 juni 1962 de toezending van het origineel stuk enkel toegelaten is op uitdrukkelijk verzoek van
de Nederlandse overheden, welke vraag
te dezen door hen niet werd gesteld, zodat de beslissing tot overdraging der originele stukken niet wettig is (schending
van de aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat het aangevoerd
algemeen rechtsbeginsel niet bestaat;
Overwegende dat eiser niet aanwij st waarin de schending van artikel 135 van het koninklijk besluit
van 28 decer.nber 1950 zou bestaan;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 23.3 van het Benelux-Uitleveringsverdrag van 27 juni 1962 een
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aangezochte partij niet verbiedt aan
de verzoekende partij, zonder uitdrukkelijke vraag van deze laatste,
originele dossiers of documenten
over te maken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eiser sub
I tot de kosten van zijn voorziening
en de eisers sub II tot de kosten van
hun voorzieningen.
10 april1990- 2• kamer- Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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5° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEROEPEN VONNIS - ONBEVOEGDHEID - GEEN HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
- GEVOLG.

6° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD - STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING BRUSSELSE AGGLOMERATIE - BOUWVERORDENING VAN 22 JAN. 1975 - K.B. VAN 21
MAART 1975.

7° STEDEBOUW -

BOUWVERGUNNING BRUSSELSE AGGLOMERATIE - BOUWVERORDENING VAN 22 JAN. 1975 - K.B. VAN 21
MAART 1975 - WERKING IN DE TIJD.

8° STEDEBOUW -

BOUWVERGUNNING
BRUSSELSE AGGLOMERATIE - ART. 2.2°, E,
BOUWVERORDENING VAN 22 JAN. 1975 - K.B.
VAN 21 MAART 1975 - DRAAGWIJDTE.

1° Ontvankelijk, hoewel ingesteld buiten
de bij art. 203, § 1, Sv. voorgeschreven

termijn, is het hager beroep dat te laat
is ingesteld ten gevolge van een van
de wil van appellant onafhankelijke
gebeurtenis die hij niet kon voorzien
of voorkomen, aangezien zodanige gebeurtenis een geval van overmacht
oplevert (1)Nr. 481
2•

KAMER

-11 april 1990

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
PRINCIPAAL BEROEP - VORM - TERMIJN LAAITIJDIGHEID - OVERMACHT - BEGRIP.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN PRINCIPAAL BEROEP - VORM - TERMIJN LAAITIJDIGHEID - OVERMACHT - BEGRIP.

3° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - STRAFZAKEN - OVERMACHT- VASTSTELLINGEN VAN DE FEITENRECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING
- GEVOLGTREKKING IN RECHTE - TOETSING DOOR HET HOF.

2° Niet naar recht verantwoord is het arrest dat de door appellant ter rechtvaardiging van de laattijdigheid van
zijn hager beroep aangevoerde dvermacht uitsluit, wanneer het daarbij
vaststelt dat de uitspraak van het beroepen vonnis herhaaldelijk was verdaagd en dat appellant, ondanks talrijke voorzorgen, niet op de hoogte
was geweest van die uitspraak doordat
hij op de griffie onjuist was ingelicht.
3° Het Hof gaat na of de feitenrechter

uit de door hem op onaantastbare wijze vastgestelde feiten en omstandigheden wettelijk het bestaan of niet-bestaan van overmacht heeft kunnen
afleiden (2).
4° Niet ontvankelijk is de tegen een be-

schikking van de raadkamer ingestel(1} Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3670

4° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - BESTREDEN BESLISSING - BESCHIKKDIG VAN DE RAADKAMER.

(A.C.,

1984-85 • nr. 198}.

(2} Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3670, aangehaald in de vorige noot; zie ook Cass., 15
nov. 1988, A.R. nr. 2374 (ibid., 1988-89, nr. 15}.
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de voorziening, wanneer de verklaring
gedaan wordt ter griffie van het hoi
van beroep (3). (Art. 417 Sv.)
5° Wanneer de eerste rechter zich inge-

volge de vrijspraak van beklaagde wegens bepaalde feiten onbevoegd had
verklaard om kennis te nemen van de
op die feiten gegronde burgerlijke
rechtsvordering en de burgerlijke partij geen hager beroep heeft ingesteld,
kan het appelgerecht die beklaagde
niet wettelijlc jegens de burgerlijlce
partij veroordelen op grand van feiten
die de eerste rechter niet in aanmerking genomen had (4). (Artt. 202 en
203 Sv.)
6° en 7° De bij K.B. van 21 maart 1975
goedgelceurde bouwverordening van 22
jan. 1975 van de Brusselse agglomeratie heeft geen terugwerkende kracht;
art. 2.2!', e, van die verordening valgens hetwelk een voorafgaande, schriftelijke en uitdrulckelijke vergunning
van het college van burgemeester en
schepenen is vereist voor « de opstelling van een apparaat of inrichting op
of tegen een muur die langs de openbare weg loopt of zichtbaar is vanop
die weg », is niet van toepassing op reclamebOl·den die v66r de inwerkingtreding ervan zijn aangebracht.
8° Geen enkele bepaling van de bij het

KB. van 21 maart 1975 goedgekeurde
bouwverordening van 22 jan. 1975 van
de Brusselse agglomeratie verbiedt de
instandhouding van apparaten of inrichtingen waarvan de opstelling
krachtens art. 2.2!', e, onderworpen is
aan een voorafgaande, schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
(SIMON, BUGARIN, GILQUIN, PANICHI
T. GEMEENTE ELSENE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 7812)

HET HOF; - Gelet op : 1o de bestreden beschikking, op 13 ma.art
(3) Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3867 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 200).
(4) Zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr. 5268
(A.C., 1986-87, nr. 89), en 9 feb. 1988, A.R. nr.
1652 (ibid., 1987-88, nr. 350).
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1984 gewezen door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 2° het bestreden arrest, op 28 juni 1989 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorzieningen van Joseph
Simon en Iva Bugarin, beklaagden :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde strafvordering:
Over het middel: schending van artikel 203, § 1, van het Wetbmik van Strafvordering, artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk, buiten
de bij de wet bepaalde gevallen, de termijnen worden verlengd met de tijd gedurende welke de partij die de handeling
moet verrichten in de volstrekte onmogelijkheid verkeert te handelen,
doordat het arrest het hoger beroep
van de eisers niet ontvankelijk verklaart
op grond dat het niet is aangetoond dat
de eisers of hun raadsman in de volstrekte onmogelijkheid verkeerden om
vanaf de voor de uitspraak vastgestelde
dag kennis te nemen van de beslissing
van de eerste rechter en dat zij dus niet
kunnen staande houden dat de laattijdigheid van hun hoger beroep te wijten was
aan overmacht,
terwijl overmacht een niet te voorziene en onoverkomelijke gebeurtenis is,
die zich voordoet buiten de menselijke
wil en die onmogelijk kan worden voorzien of voorkomen; dat begrip in de regel
op een redelijke wijze moet worden uitgelegd; de raadsman van de eisers te dezen hoger beroep heeft ingesteld op 22
oktober, dat is meer dan vijftien dagen
na de uitspraak van het vonnis; het arrest vaststelt dat, blijkens het onderzoek
van de gerechtelijke instanties, de griffiediensten de raadsman van de eisers
onjuist hebben ingelicht; de griffiebediende immers, zoals de raadsman van
de eisers bij conclusie had betoogd, had
gezegd dat pas op 23 oktober uitspraak
zou worden. gedaan; zijn medewerkster
bovendien np 24, 25 en 28 september op
de griffie had vernomen dat het vonnis
nog niet gewezen was; de datum voor
uitspraak van het vonnis voordien herhaalde malen was opgeschoven : die datum eerst was vastgesteld op 11 februari
1987, en daarna achtereenvolgens op 11
maart 1987, 10 april 1987, 18 september
, 1987 en, ten slotte op 23 september·1987;
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het hof van beroep bijgevolg, na te hebben aangenomen dat het gebruikelijk is
dat de partijen of hun raadsman naar de
griffie gaan om kennis te nemen van de
beslissing en dat ze niet naar de terechtzitting gaan die voor de uitspraak van
het vonnis is vastgesteld, uit de omstandigheden van het geval niet wettig kon
afleiden dat de eisers niet verkeerden in
een geval van overmacht waardoor zij
verhinderd waren hun beroep in te stellen binnen de door de wet voorgeschreven termijn :

Overwegende dat het arrest het
hoger beroep, dat de eisers hebben
ingesteld na het verstrijken van de
bij artikel 203, § 1, van het Wetboek
van Strafvordering bepaalde termijn, niet ontvankelijk verklaart op
grond dat de omstandigheden die
zijn aangevoerd ter rechtvaardiging
van de laattijdigheid van het beroep,
niet als overmacht kunnen worden
aangemerkt;
Overwegende dat het vaststelt dat
de uitspraak van het beroepen vonnis verschillende malen was verdaagd en dat eisers, ondanks talrijke voorzorgen, niet op de hoogte
waren van die uitspraak omdat zij
op de griffie onjuist waren ingelicht;
Overwegende dat het hof van beroep, gelet op die vaststellingen, niet
wettig kon beslissen dat de eisers
niet het slachtoffer waren van een
van hun wil onafhankelijke gebeurtenis die zij niet konden voorzien of
voorkomen; dat derhalve het arrest
de beslissing die het bestaan van de
door de eisers aangevoerde overmacht uitsluit, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet gegrond is;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de door de verweerster gemeente Elsene tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de heropening van de debatten
beveelt en de kosten aanhoudt; dat
het arrest in een eigen beslissing de
zaak voor verdere behandeling verwijst naar de eerste rechter
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Dat zodanige beslissingen geen
eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en geen uitspraak
doen over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorzieningen voorbarig en
dus niet ontvankelijk zijn;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de tegen de eisers ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft
van de niet definitieve beslissingen
die op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen zijn gewezen en die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien;

II. Op de voorzieningen van Robert Gilquin :
A. Op de voorziening, die op 12 juli 1989 is ingesteld op de griffie van
het Hof van Beroep te Brussel, in
zoverre zij gericht is tegen de verwijzingsbeschikking d.d. 13 maart
1984 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel:
Overwegende dat naar luid van
artikel 417 van het Wetboek van
Strafvordering de verklaring van beroep in cassatie wordt gedaan op de
griffie van het rechtscollege dat de
bestreden beslissing gewezen heeft;
Overwegende dat die bij de wet
voorgeschreven rechtsvorm substantieel is en door geen andere kan
worden vervangen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. Op de voorziening tegen het arrest van 28 juni 1989 :
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het arrest eiser
vrij spreekt van de sub V ten laste
gelegde feiten en vaststelt dat de
strafvordering, in zoverre zij betrekking heeft op de feiten van zaak I,
verjaard is; dat het de kosten van
beide in stan ties ten laste van de
Staat;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslisssing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 202, 203 en 21lbis van
het Wetboek van Strafvordering,
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(schending van artikel 2llbis van het
Wetboek van Strafvordering):
Wat het eerste onderdeel betreft:

Overwegende dat, nu eiser wegens de overige feiten was vrijgesproken, de eerste rechter de burgerlijke rechtsvordering van verweerster enkel had gegrond op het
misdrijf dat verband hield met de
aanbrenging van een bord op het
gebouw in de Visvijverstraat 9, te
Elsene;
Overwegende dat het arrest beslist dat « aan (eiser) dus enkel het
aanbrengen en het behoud van de
borden op de gebouwen in de Faiderstraat en de Troonstraat kan
worden verweten >>;
Overwegende dat de burgerlijke
partij, gemeente Elsene, geen hoger
beroep had ingesteld tegen het vonnis van 23 september 1987, zodat het
arrest, nu het eiser veroordeelt wegens feiten die de eerste rechter
niet bewezen had verklaard, de artikelen 202 en 203 van het Wetboek
van Strafvordering schendt;
Dat het eerste onderdeel gegrond
is;

doordat het bestreden arrest de rechtsvordering van de burgerlijke partij, in
zoverre zij betrekking heeft op de borden in de Faiderstraat en de Troonstraat, toewijst op grond (bladzijde
17)« (... ) dat de Politierechtbank te Brussel op 26 november 1980 einduitspraak
heeft gedaan over de feiten betreffende
de plaatsing van het bord van de Visvijverstraat; dat die beslissing, in strijd met
wat beklaagde betoogt, geen be trekking·
heeft op de overige reclame-inrichtingen;
dat de oorspronkelijke klacht en het gedane onderzoek zulks voldoende aantonen, ook al vermeldt de dagvaarding niet
om welke inrichting het precies gaat; dat
bijgevolg aan beklaagde enkel het aanbrengen en het behoud van de borden op
de gebouwen in de Faiderstraat en de
Troonstraat kan worden verweten » en,
zodoende de beslissing van de correctionele rechtbank volgens welke (beroepen
vonnis bladzijde 13) « de strafvordering
III. Op de voorziening van Emile
(...) hoe dan ook elke grondslag mist wat
de reclame-inrichtingen betreft buiten Panichi:
die op het gebouw in de Visvijverstraat
9 », wijzigt in het nadeel van beklaagde,
A. In zoverre de voorziening geterwijl,. eerste onderdeel, het ho£ van
beroep niet zonder het hoger beroep van
de burgerlijke partij feiten die door de
eerste rechter niet als misdrijven waren
aangemerkt, kan bestempelen als misdrijven waarop een burgerlijke rechtsvordering kan worden gegrond; het arrest bijgevolg, nu het niet vaststelt dat
de burgerlijke partij hoger beroep heeft
ingesteld tegen het vonnis van 23 september 1987, in zoverre het betrekking
heeft op beklaagde, niet naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen
202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, het hof van beroep
enkel met eenparigheid van stemmen
feiten die door de eerste rechter niet als
misdrijven werden beschouwd, als misdrijven kan aanmerken; het arrest bijgevolg, nu het die eenparigheid niet vaststelt, niet naar recht is verantwoord

richt is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het arrest de
verjaring van de strafvordering
vaststelt en de kosten van beide instanties ten laste laat van de Staat;
Dat de voorziening bij gemis aan
belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster, gemeente Elsene,
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van
het Burgerlijk Wetboek, 44, § 2, 59 tot 61,
64, 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organlsatie van de rulmtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd
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bij de wetten van 22 april en 22 december 1970, 4, § 2, van de wet van 26 juli
1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, v66r de wijziging ervan door de wet
van 21 augustus 1987, 2, 2° e, van titel I
van de door de Brusselse agglomeratieraad op 22 januari 1975 aangenomen en
bij koninklijk besluit van 21 maart 1975
goedgekeurde bouwverordening, 2, 4°,
van het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en
handelingen die vrijgesteld zijn ofwel
van de bemoeiing van de architect, ofwel
van de bouwvergunning ofwel van het
eensluidend advies van de gemachtigde
ambtenaar, 2 van het koninklijk besluit
van 25 april 1973 waarbij artikel 2, 4°,
van het koninklijk besluit van 16 december 1971 wordt opgeheven en, voor zoveel nodig, 9 van de Grondwet en 2 van
het Strafwetboek,

doordat, het bestreden arrest beslist
(bladzijde 21) dat het bord is aangebracht in 1969; dat beklaagde als zaakvoerder is opgetreden van 1974 tot 8 januari 1980; dat derhalve moet worden
vastgesteld dat beklaagde dat bord heeft
Iaten hangen in strijd met artikel 2, 2°, c,
van de bouwverordening van 22 januari
1975,
terwijl, eerste onderdeel, beklaagde in
zijn regelmatig neergelegde appelconclusie (bladzijde 14) betoogde « dat weliswaar de wet van 29 maart 1962 ratione
temporis te dezen van toepassing is,
doch niet de agglomeratieverordening
die immers dagtekent van 22 januari
1975, dat is meer dan vijf jaar na het
aanbrengen van het bord (... ), dat concluant bovendien verwijst naar de hierboven weergegeven middelen ten betoge
dat geen bouwvergunning wordt vereist
(artikel 44 van de wet van 29 maart 1962,
koninklijk besluit van 16 december 1971,
bouwverordening van de agglomeratie »;
beklaagde wat dat punt betreft in zijn
conclusie (bladzijden 5 en 7) uiteenzette
« ( ••• ) dat het behoud van de Iitigieuze
borden door concluant tussen 1974 en
1979 niet ter zake doet, aangezien dat
feit enkel strafbaar is als het aanbrengen zelf als een strafbaar feit wordt aangemerkt (...) dat zulks te dezen niet het
geval is » ( .••) ook al zouden de litigieuze
borden geacht moeten worden onderworpen te zijn aan de bouwvergunning, bedoeld in artikel 44 van de wet van 20
maart 1962 (quod non), zij dan nog daarvan vrijgesteld zijn; artikel 44, § 2, twee-
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de lid, van de wet van 29 maart 1962 immers bepaalt dat, (...) de Koning zelfs
vergunningsplichtige handelingen en
werken, wegens hun geringe omvang,
van die vergunningsplicht kan vrijstellen; (... ) de Koning van die mogelijkheid
gebruik maakte en in het koninklijk besluit van 16 december 1971 (Staatsblad
van 19 januari 1972) bepaalde dat geen
bouwvergunning vereist is voor de reclameborden, op plaatsen die niet vallen onder de toepassing van de algemene regelen op het aanplakken, hetgeen te dezen
het geval is (artikel 2); zelfs in de veronderstelling dat de litigieuze borden v66r
de inwerkingtreding van het koninklijk
besluit illegaal waren aangebracht, zij
dus ontegensprekelijk vanaf dat ogenblik
legaal werden; (...) de omstandigheid dat
die vrijstelling voor de litigieuze reclameborden nadien werd afgeschaft bij koninklijk besluit van 25 april 1973 op die
stand van zaken geen invloed heeft, aangezien de verplichting om opnieuw een
bouwvergunning aan te vragen enkel
geldt voor de aanplakborden die in de
toekomst zullen worden geplaatst en
geenszins voor de op dat ogenblik al
aangebrachte borden (...) »; het hof van
beroep bijgevolg, nu het op dat verweer
niet antwoordt, de beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, artikel 2.2°, e, van
titel I van de bij koninklijk besluit van
21 maart 1975 goedgekeurde algemene
bouwverordening d.d. 22 januari 1975
van de· Brusselse agglomeratie, dat het
vereiste van de bouwvergunning overeenkomstig artikel 44, § 2, van de wet
van 29 maart 1962 uitbreidt tot « de opstelling van een apparaat of installatie
op of tegen een muur gelegen langs de
openbare weg of zichtbaar vanop die
weg » niet terugwerkt en dus enkel betrekking heeft op apparaten of installaties die zijn opgesteld na de inwerkingtreding ervan; uit de omstandigheid dat
de opstelling van het apparaat of van de
installatie niet strafbaar is volgt dat de
instandhouding ervan dat evenmin is;
het arrest bijgevolg, nu het ondanks de
vaststelling dat het bord is aangebracht
in 1969 toch toepassing maakt van artikel 2, 2, e, van de bouvvverordening van
de agglomeratie, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 2
van het Strafwetboek, 44, § 2, 59 tot 61,
64, 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtel.ijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd
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bij de wetten van 22 april en 22 december 1970, 4, § 2, van de wet van 26 juli
1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten
v66r de wijziging ervan bij de wet van 21
augustus 1987, 2, 2°, e, van titel I van de
bouwverordening, die op 22 januari 1975
is aangenomen door de Brusselse agglomeratieraad en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 maart 1975);

derde onderdeel, oak al zou het litigieuze bard vallen onder de toepassing
van artikel 2, 2°, e, van titel I van de algemene bouwverordening van 22 januari
1975 van de Brusselse agglomeratie, die
is goedgekeurd bij koninklijk besluit van
21 maart 1975, en die het vereiste van
een bouwvergunning uitbreidt tot « de
opstelling van een apparaat of installatie
op of tegen een muur gelegen langs de
openbare weg of zichtbaar vanop die
weg » (quod non), het litigieuze bard dan
nog in elk geval van die vergunning zou
vrijgesteld zijn krachtens artikel 2, 4°,
van het koninklijk besluit van 16 december 1971 volgens hetwelk geen bouwvergunning vereist is voor de als een bouwwerk aangemerkte reclame-inrichtingen
die zullen worden opgericht op plaatsen
die niet vallen onder de toepassing van
de algemene regelen op het aanplakken
en reclame maken, het niet wordt betwist dat de Visvijverstraat te Elsene
waar dat bard staat, niet valt onder de
regeling op het aanplakken en de reclame, zoals ,deze is vastgesteld bij het koninklijk besluit van 14 december 1959,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 28 juni 1963 en 24 februari 1964 alsook de koninklijke besluiten van 5 december 1957 (gewijzigd op 14 februari
1959, 6 mei 1960, 2 oktober 1964 en 27
maart 1969), 8 januari 1958 (gewijzigd op
14 februari 1959 en 18 april 1963), 20 januari 1960, 1 maart 1960 (aangevuld op
13 april 1965), 6 mei 1960, 26 februari
1963, 18 maart 1966 en 27 maart 1969 tot
vaststelling van de aan de regeling onderworpen plaatsen; het koninklijk besluit van 25 april 1973 tot opheffing van
artikel 2, 4° van het koninklijk besluit
van 16 december 1971 niet terugwerkt en
enkel slaat op de reclame-inrichtingen
die zijn aangebracht na de inwerkingtreding ervan op 30 juni 1973; het arrest bijgevolg, nu het oordeelt dat beklaagde het
litigieuze bard in stand gehouden heeft
zonder bouwvergunning, niet naar recht
verantwoord is (schending van alle in
het middel aangewezen wettelijke bepa-
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lingen, artikel 97 van de· Grondwet uitgezonderd):

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de burgerlijke partij haar
vordering tijdig had· ingesteld, dat
het vervolgens vaststelt dat het litigieuze reclamebord « is aangebracht
in 1969; dat beklaagde (thans eiser)
als zaakvoerder is opgetreden van
1974 tot 8 januari 1980 »; dat het beslist « dat derhalve moet worden
vastgesteld dat beklaagde het bord
heeft laten hangen in strijd .met artikel 2, 2°, c, (lees e) van de bouwverordening van 22 januari 1975
( ... ) »; dat het derhalve de burgerlijke rechtsvordering gegrond verklaart;
Overwegende dat krachtens artikel 2, 2°, e, van de bouwverordening
van de Brusselse agglomeratie een
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist is voor « de opstelling
van een apparaat of installatie op of
tegen een muur gelegen langs de
openbare weg of zichtbaar vanaf die
weg »; dat die verordening nochtans
niet terugwerkt en de instandhouding van die apparaten of inrichtingen niet strafbaar stelt;
Overwegende dat het arrest door
de burgerlijke rechtsvordering van
verweerster gegrond te verklaren
wegens de enkele overtreding van
die verordening, niet naar recht is
verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht de overige middelen van de eisers die niet
kunnen leiden tot ruimere cassatie;
vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet
over de tegen Robert Gilquin en
Emile Panichi ingestelde strafvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt zowel de eiser Gil-
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{CARTON T. DELATTRE E.A.)
quin als de eiser Panichi in de helft
van de kosten van hun voorziening;
verwijst de verweerster gemeente
ARREST ( vertaJing)
Elsene in het overige gedeelte; ver(A.R. nr. 8015)
wijst voornoemde verweerster in de
helft van de kosten van de voorzieningen van Joseph Simon en Iva
HET HOF; - Gelet op het bestreBugarin; laat het overige gedeelte den vonnis, op 16 november 1989 in
van de kosten ten laste van de hager beroep gewezen door de CorStaat; verwijst de aldus beperkte rectionele Rechtbank te Bergen;
zaak naar het Hof van Beroep te
A. In zoverre de voorziening geBergen.
·
richt is tegen de beslissing op de
11 april 1990 - 2e kamer - Voorzitter: strafvordering :
de h. Stranard, voorzitter - VerslaggeOverwegende dat het vonnis de
ver: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advo- verjaring van die strafvordering
caat-generaal
Advocaten : mrs. vaststelt;
Biitzler, Van Ommeslaghe, B. Humblet,
Dat de voorziening bij gemis aan
Brussel, en S. Saint-Viteux, Brussel.
belang niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvordering tegen eiser en van eiser tegen de verweerders:
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 1138, 3°,
Nr. 482
van het Gerechtelijk Wetboek, 418, 420
van het Strafwetboek, 24, eerste lid, 6°,
van het koninklijk besluit van 1 decem2e KAMER - 11 april 1990
ber 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis, met wijCASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN BEziging van het eerste vonnis, Jean-ClauLANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - BURde Delattre op strafrechtelijk gebied vrijGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERspreekt en zich bij de uitspraak op de
LIJKE PARTIJ TEGEN BEKLAAGDE - BESLISburgerlijke rechtsvorderingen onbevoegd
SING VAN DE FEITENRECHTER- GEMIS AAN
verklaart om kennis te nemen van de
SCHULD - BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE
burgerlijke rechtsvordering van eiser teBURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARgen Jean-Claude Delattre, dat het vervolTIJ - GEEN BESLISSING - VOORZIENING
gens voor recht zegt dat alleen de eiser
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - MIDDEL Michel Carton de aansprakelijkheid
VERZUIM BIJ DE UITSPRAAK.
draagt voor het ongeval en hem veroorNif!t ontvankelijk, bij gemis aan belang, deelt tot betaling van het bedrag van
IS het door de burgerlijke partij aange67.999 frank aan de Nationale Maatvoerde middel ten betoge dat de rech- schappij der Buurtspoorwegen, en de
ter, na te hebben beslist dat geen en- burgerlijke rechtsvordering van eiser tekele fout bewezen was ten Jaste van de gen Stievenard niet gegrond verklaart op
beklaagde, verzuimd heeft uitspraak te grond dat vaststaat dat Delattre, eigedoen over de door de burgerlijke partij naar '.'an het geparkeerd voertuig, zijn
tegen de burgerrechtelijke aansprake- voertmg had geparkeerd in de nabijheid
lijke partij ingestelde rechtsvordering, van de bocht waaruit het voertuig van
die haar wettelijke grondslag verloren Cartone kwam; dat uit het proces-verbaal
had (1).
van vaststelling blijkt dat « de plaatsge----------------~ steldheid het voor de beide bestuurders
onmogelijk maakte de weg te overzien >>;
(1) Cass., 1 feb. 1971 (A.C., 1971, 529).
dat de eerste rechter evenwel bij de
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plaatsbezichtiging heeft kunnen vaststel- dubbelzinnige wijze had ingesteld tegen
len dat het traag rijden in beide richtin- de Nationale Maatschappij der Buurtgen mogelijk bleef ondanks de aanwezig- spoorwegen (schending van de artikelen
heid van een voertuig dat stilstond op 2, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetdezelfde plaats als waar Delattre stond hoek); het bestreden vonnis aldus de in
op de dag van het gebeurde; dat aldus het middel opgegeven bepalingen heeft
vaststaat dat het voertuig van Delattre geschonden :
geen gevaar kon opleveren voor de overige weggebruikers of hen kon hinderen;
dat, gelet op de vrijspraak van Delattre,
Wat het derde onderdeel betreft :
de rechtbank onbevoegd is om uitspraak
te doen over de tegen hem ingestelde
Overwegende dat de appelrechburgerlijke rechtsvorderingen; dat uit de ters, na te hebben beslist dat Stieveuitlatingen van Stievenard, de buschauf- nard voor wie de Nationale Maatfeur, blijkt uit zijn maneuver bei:!indigde schappij der Buurtspoorwegen getoe de Volvo van Carton uit de tegenovergestelde richting opdaagde; ... dat de dagvaard was als burgerrechtelijk
situatietekening en meer bepaal de posi- aansprakelijke partij, geen enkele
tie van de voertuigen na het ongeval uit- schuld trof, verweerster op burgerwijst dat de bus werkelijk bijna opnieuw lijk gebied niet konden veroordelen
rechts reed op het ogenblik dat hij werd ten voordele van eiser wiens rechtsaangereden; dat, gezien het feit dat geen vordering immers elke wettelijke
van beide weggebruikers de weg kon grondslag verloren had;
overzien, Stievenard de uit de tegenoverDat het in het middel bekritiseergestelde richting naderende wagens niet
kon zien op het ogenblik dat hij het stil- de verzuim derhalve geen enkel nastaande voertuig begon voorbij te rijden; deel berokkent aan eiser;
dat bovendien uit geen enkel gegeven
Dat het derde onderdeel niet ontvan het dossier blijkt dat Stievenard ge- vankelijk is bij gebrek aan belang;
durende zijn maneuver eiser geen voldoende ruimte heeft gelaten om hem te
kruisen; dat ten slotte de situatietekening uitwijst dat vlak v66r het ongeval
Om die redenen, verwerpt de
de bus links een ruimte van bijna drie
meter vrijliet voor de eventuele door- voorziening; verwijst eiser in de kosgang van een tegenligger; dat geen enke- ten.
le fout bewezen is ten laste van Stieve11 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
nard; dat, wat de eiser Michel Carton,
bestuurder van de Volvo betreft, uit de de h. Stranard, voorzitter - Verslaggebovenstaande overwegingen blijkt dat ver: de h. Ghislain - Gelijkluidende
het ongeval zich voordeed bij het uitrij- conclusie van mevr. Liekendael, advoden uit een bocht waar de weg niet kan caat-generaal - Advocaten : mrs. Houteworden overzien; dat genoemde bestuur- kier en Kirkpatrick.
der, ondanks krachtig remmen, de aanrijding niet heeft kunnen voorkomen; dat
uit geen enkel gegeven van het dossier
kan worden afgeleid dat de bus links
geen voldoende ruimte liet voor het kruisen, dat de kracht van de botsing, ondanks het remmen, zoals die blijkt uit de
omvang van de schade, bewijst dat die
bestuurder, gelet op het weer en de Nr. 483
plaatsgesteldheid, met een overdreven
snelheid gereden heeft; dat hij door die
fout de controle over het stuur is kwijt2• KAMER - 11 april 1990
geraakt; dat hij de volledige aansprakelijkheid draagt voor de aanrijding,
1° BETEKENING EN KENNISGEVING

derde onderdeel, het bestreden vonnis
geen uitspraak gedaan heeft over de burgerlijke rechtsvordering die eiser op on-

EXPLOTEN - STRAFZAKEN - ART. 40,
VIERDE LID, GER.W. - BETEKENING IN HET
BUITENLAND - WOONPLAATS IN BELGIE GEVOLG.

Nr. 483
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arrest « in zake openbaar ministerie
tegen (verweerder) wonende te Fieron, rue du Bac 6/2 » overeenkomstig artikel 40 van het Gerechtelijk
Wetboek aan hem is aangezegd « op
1° De betekening van een akte in het
buitenland is ongedaan als de partij op 2 CY te BPS 3 (Siegen). (... ) Gelet op
wiens verzoek zij gebeurd is de woon- het feit dat hij thans in Duitsland is,

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN - VORMEN - ARREST VAN HET
MILITAIR GERECHTSHOF VOORZIENING
VAN HET O.M. - BETEKENING.

plaats van de betekende in Belgie kende (1). (Art. 40, eerste en vierde lid,
Ger.W.)

(... ) »;

Overwegende dat artikel 40 van
het Gerechtelijk Wetboek betrek2° Wanneer de auditeur-generaal bij het king heeft op de betekeningen die
Militair Gerechtshof zijn cassatiebe- gedaan worden aan hen die in Belroep tegen een an·est van dat hof in gie geen gekende woonplaats, verDuitsland doet betekenen aan de be- blijfplaats of gekozen woonplaats
klaagde verweerder, zonder toepassing hebben; dat zulks te dezen niet het
te maken van art. 16 wet van 1 juni
1849 of van art. 3 van 9 maart 1954 tot geval is zoals blijkt uit de akte zelf;
regeling van de uitoefening der voorziening in verbreking tegen de arresten en vonnissen van de militaire
rechtscolleges, moet hij toepassing maken van de artt. 27 en 32, § 4, van de
tussen Belgie en de Bondsrepubliek
Duitsland gesloten overeenkomst van
17 januari 1958 betreffende uitlevering
en wederzijdse rechtshulp in strafzaken, in verband met de aanzegging
van rechtsakten aan personen die zich
op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland bevinden.

Dat krachtens artikel 40, laatste
lid, die betekening ongedaan is;

Overwegende dat voor het overige, wanneer het openbaar ministerie
geen toepassing maakt van artikel
16 van de wet van 1 juni 1849 of van
artikel 3 van de wet van 9 maart
1954 tot regeling van de uitoefening
der voorziening in verbreking tegen
de arresten en vonnissen van de militaire rechtscolleges, er toepassing
moet worden gemaakt van de arti(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GEkelen 27 en 32, § 4, van de tussen
RECHTSHOF T. GIANOTTI)
Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland
gesloten overeenkomst van 17
ARREST ( vertaling)
januari 1958 betreffende levering en
wederzijdse rechtshulp in strafza(A.R. nr. 8059)
ken, in verband met de aanzegging
HET HOF; - Gelet op het bestre- van rechtszaken aan personen die
den arrest, op 23 november 1989 zich op het grondgebied van de
door het Militair Gerechtshof gewe- Bondsrepubliek Duitsland bevinden;
zen;
Overwegende dat uit de gedingstukken niet blijkt dat de voorziening van eiser regelmatig is beteOm die redenen, ongeacht de midkend aan verweerder;
delen van eiser, die geen betrekking
Overwegende dat immers, blij- hebben op de ontvankelijkheid van
kens de vermeldingen van het bij de voorziening, verwerpt de voorziehet dossier gevoegde deurwaarders- ning; laat de kosten ten laste van de
exploot, de verklaring van voorzie- Staat.
ning d.d. 5 december 1989 tegen het
(1) Zie Cass., 1 april 1982, A.R. nrs. 6195 en
6227 (A.C., 1981-82, nr. 467); 24 juni 1983, A.R.
nr. 3695 {ibid., 1982-83, nr. 595), en 22 okt.
1987, A.R. nr. 7972 (ibid., 1987-88, nr. 109).

11 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal
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Nr. 484
1e

KAMER -

19 april 1990

ser die vraagt dat een notaris wordt
benoemd, overeenkomstig art. 1580
Ger. W., en op wiens verzoek tot toewijzing wordt overgegaan, als bedoeld in
art. 1586 van hetzelfde wetboek, bij de
verkoop zelf verzoekende partij (3).

1° BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZINGSKOSTEN HONORARIUM VAN DE NOTARIS - ARTT. 1585
EN 1596 GER.W. - BIJDRAGE IN DE SCHULD.

2° NOTARIS -

UITVOEREND BESLAG OP
ONROEREND GOED - TOEWIJZINGSKOSTEN
- HONORARIUM VAN DE NOTARIS - ARTT.
1585 EN 1596 GER.W. - BIJDRAGE IN DE
SCHULD.

3° BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZINGSKOSTEN HONORARIUM VAN DE NOTARIS -ART. 5 WET
VAN 31 AUG. 1891 - SCHULDPLICHTIGE.

4° NOTARIS -

UITVOEREND BESLAG OP
ONROEREND GOED - TOEWIJZINGSKOSTEN
- HONORARIUM VAN DE NOTARIS - ART. 5
WET VAN 31 AUG. 1891 - SCHULDPLICHTIGE.

5° BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - VERVOLGENDE SCHULDEISER - VERZOEKENDE PARTIJ.

1° en 2° De artt. 1585 en 1596 Ger. W. betreffende de rechtspleging inzake uitvoerend beslag op onroerend goed bepalen dat de kosten ten laste vallen
van de koper en regelen de bijdrage in
de kosten. Zij bepalen wie uiteindelijk
die kosten moet betalen, onder meer
het honorarium van de notaris (1).
3° en 4° Art. 5 Wet van 31 aug. 1891 houdende tarificatie en invordering van de
honoraria der notarissen, bepaalt dat
de kosten van de begroting ten laste
vallen van de partijen en zegt wie
schuldplichtig is, d.w.z. dat het de_ personen aanwijst van wie de notar1s betaling kan vorderen (2).
5° Inzake uitvoerend beslag op onroe-

rend goed is de vervolgende schuldei-

(1) (2) en (3) Zie Rep. pr. de droit beige, v"
Notariat ''• nrs. 1393 e.v.; Rep. not., XI, Droit
notarial, VIII, J. DEMBLON, Les honoraires, nrs.
100 tot 109; J. DEMBLON, noot onder civ., Brussel, 27 jan. 1986, Rev. du not. beige, 1986, biz.
«

426

e.v.

(IPPA - GRONDKREDIET VAN BELGIE N.V.
T. JENTGES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8479)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 5 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de honoraria der notarissen, 1, 3 van de wet van 25 Ventose Jaar
XI (16 maart 1803) tot regeling van het
notarisambt, 1585, 1596, 1600, 1640, en
1641 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest zegt dat « de vervolgende schuldeiser voor wie de notaris
optreedt, de kosten van de notaris moet
betalen; dat (... ) ofschoon de vervolgende
schuldeiser het goed niet verkoopt, en
dus niet tot vrijwaring is gehouden, hij
niettemin partij is bij de akte, in die zin
dat hij noodzakelijk bij de verkoop is betrokken; dat alle partijen bij de akte jegens de notaris tot betaling zijn gehouden en zulks, ongeacht de (wettelijke of
ove;eengekomen) regeling van de bijdrage in de kosten >>, krachtens artikel 5
van de wet van 31 augustus 1891,
terwijl, eerste onderdeel, uit de artikelen 1 en 3 van de wet van 25 Ventose
Jaar XI (16 maart 1803) tot regeling van
het notarisambt valt af te leiden dat onder de « partijen », in de zin van artikel
5 van de wet van 31 augustus 1891, moet
worden verstaan de partijen die de notaris verzoeken zijn dienst te verlenen
voor het verlijden van alle akten en contracten waaraan zij de authenticiteit van
overheidsakten moeten en willen doen
verlenen; de vervolgende schuldeiser niet
verzoekt dat de notaris optreedt; hij enkel een verzoekschrift indient tot benoe_ming van de notaris door de rechtbank

1-----------------(3) Zie voetnoot 1.

Nr. 485
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die daarover vrij beslist; hij bovendien
geen partij is bij het verkoopcontract
tussen de beslagene en de koper; de vervolgende schuldeiser nochtans geen
« partij , is, in de zin van artikel 5 van
de wet van 31 augustus 1891; hij derhalve niet gehouden is tot betaling van de
honoraria van de door de rechter benoemde notaris; daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat eiseres gehouden is
tot betaling van de honoraria van verweerder, als partij in de zin van artikel 5
van de wet van 31 augustus 1891, alle in
het middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
tweede onderdeel, gesteld dat de vervolgende schuldeiser een partij is, in de
zin van artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891, quod non, nochtans moet
worden aangenomen dat de artikelen
1585, 1596, 1600, 1640 en 1641 van het
Burgerlijk Wetboek, volgens welke de
kosten van de verkoop niet ten laste van
alle partijen, maar enkel van de koper
vallen, als wet van een latere datum, afwijken van artikel 5 van de wet van 31
augustus 1891; daaruit volgt dat het arrest, door toepassing te maken van artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891,
veeleer dan van de artikelen 1585, 1596,
1600, 1640 en 1641 van het Gerechtelijk
Wetboek, die wetsbepalingen schendt:
Overweg(mde dat, enerzijds, de artikelen 1585 en 1596 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure inzake uitvoerend beslag op
onroerend goed bepalen dat de kosten ten laste vallen van de koper;
---------~
Overwegende dat die wetsbepalingen spreken van de bijdrage in de
kosten, dat wil zeggen dat zij bepalen wie uiteindelijk die kosten moeten betalen;

toewijzing wordt overgegaan als bedoeld in artikel 1586 van hetzelfde
wetboek, bij de verkoop zelf verzoe- ·
kende partij is, W§tt ee~ voldoende
reden is voor het beroepi van de notaris die ten slotte te zijnen voordele is opgetreden;
Dat het arrest, dat beslist dat eiseres tegenover verweerder verplicht is zijn honoraria te betalen,
derhalve geen van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 april1990 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal _:_ Advocaten: mrs. De Gryse en Butzler.

'

Overwegende dat, anderzijds, artikel 5 van de wet van 31 augustus
1891 volgens hetwelk de kosten van
de begroting ten laste vallen van de
partijen, zegt wie schuldplichtig is,
dat 'wir zeggen dat het de personen
aanwijst van wie de notaris betaling
kan vorderen;
Dat inzake uitvoerend beslag op
onroerend goed, de vervolgende
schuldeiser die vraagt dat een notaris wordt benoemd, overeenkomstig
artikel 1580 van het Gerechtelijk
Wetboek, en op wiens verzoek tot

Nr. 485
1e

KAMER -

19 april 1990

1° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR MOTORRIJTUIGEN - SCHADE GELEDEN DOOR
DE EIGENAAR VAN HETVOERTUIG- TOEVALLIG FElT - DEKKING DOOR HET GEMEENSCHAPPEL!JK MOTORWAARBORGFONDS
VOORWAARDEN.

2° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR MOTORRIJTUIGEN - SCHADELOOSSTELLING DEKKING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS- TOEVALLIG FElT
- BEGRIP.
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1o Het recht op schadeloosstelling, dat

de eigenaar van het motorrijtuig dat
schade heeft veroorzaakt tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
kan doen gelden wanneer geen enkel
toegelaten
verzekeringsonderneming
tot die vergoeding verplicht is wegens
een toevallig feit waardoor de bestuurder van dat voertuig vrijuit gaat, hangt
niet af van de voorwaarde dat zijn
schade door een ander motorrijtuig is
veroorzaakt (1). (Artt. 49 en 50 wet van
9 juli 1975; art. 17, inz. § 1, 1°, en § 2,
K.B. van 16 dec. 1981.)
2° Met« toevallig feit »is in art. 50, § 1,
2", van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen bedoeld, elke omstandigheid of gebeurtenis die voor de bestuurder van het voertuig dat de
schade veroorzaakte, overmacht oplevert, zodat zij hem niet kan worden
toegerekend; zodanige omstandigheid
of gebeurtenis behoeft niet hoofdzakeJijk onafhankelijk van elke menselijke
wil te zijn ontstaan (2).
(AUBERT T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8483)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 februari 1988 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 49, 50, § 1, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 14, 17, § 1, 1°, en
§ 2, 19, § 1, van het koninklijk besluit
van 16 december 1891 houdende inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtbeginsel, te weten het beginsel inzake de autonomie der procespartijen,
krachtens hetwelk de rechter geen geschil buiten verband met de openbare or(1) Cass., 18 nov. 1987, A.R. nr. 5892 (A.C.,
1987-88, nr. 164).
(2) Cass., 7 juni 1988, A.R. nr. 1585 (A.C.,
1987-88, nr. 610).

Nr. 485

de kan opwerpen dat door partijen in
hun conclusie gelijkelijk is uitgesloten,

doordat het bestreden vonnis eerst,
door verwijzing naar de uiteenzetting
van de feiten in het beroepen vonnis,
vaststelt dat eiser << zegt dat hij per auto
in de rue du Chatelet reed, toen hij op
een grote stookolievlek op de rijbaan
slipte en tegen het geparkeerde voertuig
van een derde botste » en « dat naar de
vaststellingen van de ter plaatse gekomen verbalisanten een tiental weggebruikers de controle over hun voertuig
hebben verloren, dat een door de regen
weinig zichtbare stookolievlek talrijke
slippartijen had veroorzaakt en dat die
vlek waarschijnlijk te wijten was aan
een derde waarvan de identiteit niet is
vastgesteld », en vervolgens afwijzend
beschikt op eisers rechtsvordering om
verweerder krachtens de artikelen 50,
§ 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 14, 17 en 19, § 1, van voormeld koninklijk besluit van 16 december
1981 te doen veroordelen tot vergoeding
van de door dat ongeval aan zijn voertuig veroorzaakte stoffelijke schade, op
grond: « in verband met "toevallig feit ",
als bedoeld in artikel 50, § 1, 2°, van de
wet van 9 juli 1975 wijst (verweerder)
erop dat het " toevallig feit " op tweeerlei
wijze kan worden uitgelegd : " toevallig
feit " in de strikte zin, als een natuurlijke niet te voorziene en onoverkomelijke gebeurtenis, zonder menselijke aansprakelijkheid (b.v. een aardbeving, een
tornado, enz ... ) (en) "toevallig feit" in de
ruime zin, als een niet te voorziene en
onoverkomelijke gebeurtenis waardoor
het ongeval voor de bestuurder onvermijdelijk is geworden en hij van aansprakelijkheid wordt ontheven, ook al wordt
een andere niet ge!dentificeerde natuurlijke of rechtspersoon » aansprakelijk
verklaard; volgens die opvatting « zou de
schuld enkel ten laste worden gelegd van
de bestuurder wiens voertuig de schade
" veroorzaakt" »; anderzijds bepaalt artikel 14 van het koninklijk besluit van 16
december 1981 uitdrukkelijk dat << elke
benadeelde van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds de vergoeding kan
bekomen van de schade veroorzaakt
door een motorrijtuig in de gevallen van
artikel 50, § 1, van de wet (van 9 juli
1975) >>; << de rechtbank moet vaststellen
dat de door (eiser) geleden schade niet is
veroorzaakt door een ander motorrijtuig,
maar door hemzelf bij het slippen op een·
olievlek; zoals de eerste rechter terecht
heeft gezegd, vertoonde de rijbaan waar-
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op (eiser) reed een gebrek en niet het
eventuele niet gei:dentificeerde voertuig,
dat olie had kunnen verliezen; logischerwijze had de oorspronkelijke rechtsvordering tegen de beheerder-bewaker van
die rijbaan (Staat of gemeente) moeten
zijn gericht en niet tegen (verweerder),
die slechts tot vergoeding gehouden is in
de gevallen waarin de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de
identiteit niet is vastgesteld of om reden
van een " toevallig feit" waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat >>,
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wet geen sprake is, namelijk dat die
schade door een ander motorrijtuig is
veroorzaakt (schending van alle vooraan
in het middel aangewezen bepalingen,
met uitzondering van artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie van de procespartijen);

tweede onderdeel, krachtens artikel 50,
§ 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen « elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de
vergoeding kan bekomen van de schade
terwijl, eerste onderdeel, luidens arti- voortvloeiende uit lichamelijke letsels
kel 50, § 1, van de wet van 9 juli 1975 be- die door een motorrijtuig zijn veroortreffende de controle der verzekeringson- zaakt (...) 2° wanneer geen enkele toegedernemingen « elke benadeelde van het laten verzekeringsonderneming tot die
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding verplicht is (...) om reden van
de vergoeding kan bekomen van de scha- een toevallig feit waardoor de bestuurder
de voortvloeiende uit lichamelijke letsels van het voertuig dat het ongeval veroordie door een motorvoertuig zijn veroor- zaakt, vrijuit gaat (... ) >>; in dat geval « de
zaakt: (... ) 2° wanneer geen enkele toege- Koning de verplichtingen van het Gelaten verzekeringsonderneming tot die meenschappelijk
Motorwaarborgfonds
vergoeding verplicht is (... ) om reden van kan uitbreiden tot de vergoeding van de
een toevallig feit waardoor de bestuurder stoffelijke schade, binnen de J;lijzondere
van het voertuig dat het ongeval veroor- perken die Hij bepaalt »; krachtens de
zaakte, vrijuit gaat (...) >>; in dat geval artikelen 14, 17 en 19 van het koninklijk
de Koning de verplichtingen van het besluit van 16 december 1981 houdende
Gemeenschappelij k Motorwaarborgfonds inwerkingtreding en uitvoering van de
kan uitbreiden tot de vergoeding van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli
stoffelijke schade, binnen de bijzondere 1975, het Fonds tot vergoeding van « de
perken die Hij bepaalt >>; krachtens de door een motorrijtuig veroorzaakte stofartikelen 14, 17 en 19 van het koninklijk felijke schade ,, gehouden is, onder meer
besluit van 16 december 1981 houdende tegenover de eigenaar, de houder of de
inwerkingtreding en uitvoering van de bestuurder van het motorrijtuig dat de
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli schade heeft veroorzaakt « wanneer geen
1975, het Fonds tot vergoeding van « de erkende verzekeringsonderneming verdoor een motorrijtuig veroorzaakte stof- plicht is tot vergoeding om reden van
felijke schade >> gehouden is, onder meer een toevallig feit waardoor de bestuurder
tegenover de eigenaar, de houder of de van het voertuig dat het ongeval heeft
bestuurder van het motorrijtuig dat de veroorzaakt, vrijuit gaat >>, dat wil zegschade heeft veroorzaakt « wanneer geen gen wanneer geen enkele toegelaten vererkende verzekeringsonderneming ver- zekeraar verplicht is tot dekking van de
plicht is tot vergoeding om reden van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
een toevallig feit waardoor de bestuurder de bestuurder van het voertuig dat de
van het voertuig dat de schade heeft ver- schade heeft veroorzaakt om reden van
oorzaakt, vrijuit gaat »; daaruit volgt dat een toevallig feit waardoor deze vrijuit
het vonnis, dat de vordering van eiser af- gaat; nu de uitdrukking « toevallig feit »,
wijst op grond « dat de door (hem) gele- in de artikelen 50,§ 1, 2°, van de wet van
den schade niet door een ander motorrij- 9 juli 1975 en 17, § 2, van het koninklijk
tuig is veroorzaakt, maar door hemzelf besluit van 16 december 1981, niet nader
bij het slippen op een olievlek >>, het is omschreven, die uitdrukking moet
recht van eiser, als bestuurder en eige- worden opgevat in haar gebruikelijke junaar van het voertuig dat de schade ridische betekenis van overmacht of
heeft veroorzaakt, om van verweerder vreemde oorzaak waardoor aansprakevergoeding te verkrijgen van zijn stoffe- lijkheid is uitgesloten; de schade die aan
lijke schade die is veroorzaakt door een een bestuurder is veroorzaakt door een
toevallig feit waardoor iedere aansprake- gebrek van de rijbaan, waardoor de belijkheid wordt uitgesloten, afhankelijk waarder van de rijbaan aansprakelijk
stelt van de voorwaarde waarvan in de kan worden gesteld, een « toevallig feit »
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kan zijn « waardoor de bestuurder van
het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, vrijuit gaat »; daaruit volgt dat het
bestreden vonnis, dat niet ontkent, dat
de gebeurtenis voor eiser een niet te
voorziene en onoverkomelijke gebeurtenis is geweest, niet wettig de verplichting tot vergoeding van verweerder heeft
kunnen uitsluiten op grond dat het door
eiser aangevoerde toevallig feit bestond
in een gebrek van de rijbaan, waarvoor
de bewaarder van de rijbaan aansprakelijk is (schending van aile vooraan in het
middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der procespartijen);

Nr. 485

die voor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, een geval van overmacht
opleveren, zodat zij hem niet kunnen worden toegerekend; dat die
omstandigheid of die gebeurtenis
niet noodzakelijk hun oorsprong
hoeven te vinden buiten 's mensens
wil;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door eisers rechtsvordering
tegen verweerder af te wijzen op
grond dat « de door (eiser) geleden
schade niet is veroorzaakt door een
ander motorrijtuig », dat << de rijbaan ( ...) een gebrek vertoonde » en
dat << de oorspronkelijke rechtsvordering tegen de beheerder-bewaarder (Staat of gemeente) had moeten
zijn gericht en niet tegen (verweerder), die slechts tot vergoeding gehouden is in de gevallen waarin de
schade is veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet
is vastgesteld of om reden van een
"toevallig feit" waardoor de bestuurder van het voertuig dat het
ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit
gaat », zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;

Overwegende dat uit artikel 17, inzonderheid § 1, 1°, en § 2, van het
koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en
uitvoering van de artikelen 49 en
50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen blijkt dat het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, waarvan sprake is in de artikelen 49 en 50, ofschoon het in de
regel niet tot vergoeding is gehouden tegenover de eigenaar van het
Dat het eerste en tweede ondermotorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt, evenwel verplicht is hem dee! gegrond zijn;
schadeloos te stellen « wanneer
geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden van een
Om die redenen, vernietigt het betoevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval streden vonnis; beveelt dat van dit
veroorzaakte, vrijuit gaat »;
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
Overwegende dat uit die tekst valt beslissing daaromtrent aan de feiaf te leiden dat het recht op vergoe- tenrechter over; verwijst de zaak
ding van die eigenaar niet afhangt naar de Rechtbank van Eerste Aanvan de voorwaarde dat zijn schade leg te Nijvel, zitting houdende in hadoor een ander motorrijtuig is ver- ger beroep.
oorzaakt;
19 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsOverwegende dat het « toevallig voorzitter - Gelijkluidende conclusie
feit », in de zin van artikel 50, § 1, van de h. Janssens de Bisthoven, advo2°, van de wet van 9 juli 1975 een caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpaomstandigheid of een gebeurtenis is trick.
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Nr. 486

der van het aan de hoofdschuldenaar
verschuldigde geld is betekend op
grand van een door een onbevoegde
rechter gegeven beschikking waarbij
het beslag wordt toegestaan, beslist
naar recht dat zodanige beschikking
geen stuk is ter verantwoording van
het verzet (3).

Nr. 486
1" KAMER - 19 april 1990

1° BESLAG -

BEWAREND BESLAG ONDER
DERDEN - VERZET TEGEN EEN BUITENGERECHTELIJKE BETALING - GEVOLG.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD

BUITEN

- FOUT IN 'T
ALGEMEEN - BANK - VERZET TEGEN EEN
ONREGELMATIGE BETALING - FOUT VAN DE
BANK - BEGRIP.

3° BANK -

BANKVERRICHTING - VERZET
TEGEN EEN ONREGELMATIGE BETALING AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK- FOUT
- BEGRIP.

(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. PEETERS,
BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDI , VENN.
NAAR BURUNDEES RECHT)

«

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8525)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen
(4);

4° BESLAG -

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat eiseres
1° Het verzet tegen betaling dat door de een fout had begaan door de vordering
schuldeiser tegen de derde-houder van tot teruggave van 31 maart 1988 (lees :
het aan de hoofdschuldenaar verschul- 1976) van verweerder sub 1 niet in te wild~gde geld is betekend, heeft geen juriligen wegens het buitengerechtelijk verdische waarde wanneer daarbij de in zet waarvan verweerster sub 2 op 10
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde maart 1976 kennis heeft gegeven en de
vorm- en grondvereisten niet zijn in beschikking van 22 maart 1976 van de
acht genomen (1).
voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Bujumbura die het bewarende
2° en 3° Naar recht verantwoord is de be- derdenbeslag op de bezittingen van de
slissing van de feitenrechter wanneer verweerder sub 1 toelaat, op grand· dat
hij daarin oordeelt dat, gelet op de om- op 31 maart 1976 geen enkele gerechtestandigheid dat de gewone activiteiten lijke beslissing noch enig wettelijk stuk
van de bank impliceerden dat zij de het verzet van verweerster sub 2 verantprocedure inzake derdenbeslag goed woordde en dat eiseres « niet voorzichtig
kent, zij, nu zij kennis had gekregen is geweest, nu zij heeft nagelaten de bevan een verzet tegen betaling waarvan slaglegger te verzoeken binnen een korzij de flagrante onregelmatigheid te, door haar te bepalen termijn, haar
moest beseffen, een fout heeft begaan· procedure te regulariseren, met dien verwaarvoor zij aansprakelijk was, door- stande dat zij na het verstrijken van die
dat zij de beslagleggende partij niet termijn aan het beslag zou voorbijheeft verzocht de procedure te regulariseren binnen een korte termijn gaan »,
. terwijl, eerste onderdeel, het arrest
waarna zij het verzet zou negeren (2). '
met antwoordt op het middel uit de
4° Het arrest waarin wordt vastgesteld hoofdconclusie van beroep van eiseres
dat een bewarend beslag onder derden ten betoge dat zij te dezen geen enkele
door de schuldeiser aan de derde-hou- fout had kunnen begaan, rekening hou-----------------1 dend met het buitengerechtelijk verzet
van verweerster sub 2, gelet op de aan(1) en (2) Zie G. DE LEVAL, « Saisie-arret et wijzingen die laatstgenoemde haar had
BEWAREND BESLAG ONDER
DERDEN - AUTHENTIEK OF ONDERHANDS
STUK - BEGRIP.

oppositiOn ''• J.T., 1979, biz. 669 tot 671; A.M.
STRANART, « La saisie-arret, Questions recentes », in Les voies conse1vatoires et d'executwn, Ed. Jeune Barreau, biz. 86 en 87. L. LAFOND, noot bij Cass. fr., 19 dec. 1977 J.CP
1978, II, nr. 19008.
'
· .,

(3) A. FETTWEIS, Precis, II, La competence,
nr. 406.
(4) Pas., 1988, II, 214.
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doen toekomen en dat dienaangaande
erop diende te worden gewezen « dat de
feiten die de B.B.L. ertoe hebben gebracht rekening te houden met het verzet, ten gronde hebben gelegen aan de
beslissing van 23 september 1976 van de
beslagrechter om het bewarend derdenbeslag van 14 april 1976 geldig te verklaren; er dus toen helemaal geen reden
was om de waarachtigheid en de gegrondheid van die motieven te betwijfelen »; daaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, een bank geen fout
begaat door rekening te houden met een
buitengerechtelijk verzet wanneer zij,
gelet op de gegevens van de zaak, oordeelt dat zij door het af te wijzen medeplichtig zou zijn aan bedrog : dat een
bankinstelling, zelfs al is zij met de procedure van verzet en beslag vertrouwd,
alleen een fout kan begaan door rekening te houden met een buitengerechtelijk verzet als zou blijken dat elke normaal zorgvuldige en voorzichtige beroepsbankier, in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze niet aldus zou kunnen gehandeld hebben : dat, wanneer de
beslagrechter - zij het luidens een later
tenietgedane beschikking - de handlichting weigert van een bewarend derdenbeslag op grond van een onderhands
stuk dat na een dergelijk verzet buiten
rechte is gelegd, niet wettig kan worden
beslist dat de bank die dezelfde houding
als die gespecialiseerde magistraat heeft
aangenomen, een fout heeft begaan door
met dat buitengerechtelijk verzet rekening te houden : daaruit volgt dat het arrest, door niet in feite na te gaan of eiseres, gelet op die beslissing van de
beslagrechter van 23 september 1976, al
dan niet was afgeweken van de mogelijke gedragslijn die een normaal zorg··
vuldig en voorzichtig beroepsbankier in
dezelfde omstandigheden kon hebben gevolgd, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en bijgevolg de in het middel
aangewezen bepalingen en inzonderheid
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt en het arrest,
hoe dan ook, uit de feiten die het vaststelt het bestaan van een fout niet kan
afleiden (schending van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):

Nr. 486

aan verweerder de betaling werd geweigerd van twee cheques aan zijn
order, van de Banque commerciale
du Burundi een « telex » had ontvangen waarin verzet werd gedaan
op het voor rekening van verweerder in bezit gehouden tegoed en ook
van de kennisgeving van een beschikking d.d. 22 maart 1976 van de
rechter-voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bujumbura die
het bewarend derdenbeslag toestaat;

Overwegende dat verzet tegen een
betaling, dat de in het Gerechtelijk
Wetboek bepaalde vorm- en grondvereisten niet naleeft, geen enkele
juridische waarde heeft; dat de beslaglegger, door te handelen met
miskenning van de bepalingen die
de wetgever oplegt om een schuldvordering onbeschikbaar te maken
in de handen van degene die ze
moet betalen, niet alleen de beslagene schaadt, die de vrije beschikking over zijn goederen verliest,
maar ook de andere schuldeisers,
die van een eventuele verdeling worden uitgesloten;
Overwegende dat de appelrechters
eerst vaststellen dat de gewone activiteiten van eiseres impliceren dat
zij de procedure inzake derdenbeslag goed kent, en vervolgens oordelen dat eiseres, nu zij heeft nagelaten onmiddellijk na de ontvangst
van de « telex » van 10 maart 1976
de Banque commerciale du Burundi
om regularisatie te verzoek.en van
een verzet tegen betaling waarvan
eiseres de flagrante onregelmatigheid moest beseffen, een fout heeft
begaan; dat zij aldus hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door
de in het antwoord op het tweede
onderdeel weergegeven overweging,
de conclusie doelloos maakt waarin
eiseres beweerde dat zij geen fout
had begaan door op dezelfde wijze
Wat het tweede onderdeel betreft: te handelen als de beslagrechter die
Overwegende dat uit de vaststel- in eerste aanleg over de regelmatiglingen van het arrest volgt dat eise- he:id van het lltigieuze verzet moest
res op 31 maart 1976 datum waarop oordelen;

Nr. 486
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Dat het arrest daarop derhalve Wetboek); de derde-beslagene dus in beginsel niet oordeelt over het beslag en
niet meer diende te antwoorden;
die regel enkel een uitzondering kent als
Dat geen onderdeel kan worden het gelegde beslag noodzakelijk voor elk~ persoon met dezelfde hoedanigheid,
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1445, 1451 van het Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand-

wet,
doordat het arrest, op de conclusie van
eiseres ten betoge dat zij geen fout heeft
kunnen 'begaan voor zover zij op dezelfde wijze heeft gehandeld als de beslagrechter die in zijn vonnis van 23 september 1976 de handlichting van het door
verweerster sub 2 op 14 april 1976 gelegde bewarend derdenbeslag had geweigerd, beslist dat eiseres een fout heeft
begaan door rekening te houden met dat
bewarend derdenbeslag op basis van een
onderhands stuk, op grond dat het Hof
van Beroep te Brussel, met wijziging van
voormeld vonnis van 23 september 1976,
in zijn arrest van 24 juni 1977 had geoordeeld dat de beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Bujumbura van 22 maart 1976 waarbij het beslag was toegelaten, te' dezen
geen onderhands stuk in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek
kon uitmaken voor zover het enkel « een
vaststelling was van een gewone schijn
van een schuldvordering in het kader
van een eenzijdige procedure » en « dat,
hoewel moet worden aangenomen dat de
derde-beslagene niet oordeelt over de regelmatigheid van het beslag, dit beginsel
toch moet worden getemperd met dien
verstande dat de derde-beslagene als
zijn gebruikelijke werkzaamheden' een
gedegen. kennis van de procedure impliceren, met kan wijzen op zijn voorzichtigheid om een feitelijkheid te rechtvaardigen die voor hem zeer duidelijk moest
zijn ... dat (eiseres) nu zij beslist hoorde
te weten dat het derdenbeslag onbestaande was, niet mocht aarzelen haar
verantwoordelijkheid op te nemen en
dat, bijgevolg, haar weigering te betalen,
ongeoorloofd en foutief was »,
terwijl, « vanaf de ontvangst van de
akte houdende derdenbeslag, de derdebeslagene de sommen of zaken die het
voorwerp zijn van het beslag niet meer
uit handen mag geven, op str~ffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard
vo_or de oorzaken van het beslag, onvermmderd schadevergoeding ten aanzien
van de partij, indien daartoe grond bestaat » (artikel 1451 van het Gerechtelijk

d1e normaal zorgvuldig en voorzichtig is
en in dezelfde omstandigheden verkeert,
een klaarblijkelijke feitelijkheid is (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek); daaruit volgt dat het arrest,
nu het vaststelt dat de beslagrechter bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in zijn vonnis van 23 september
1976 had aangenomen dat het litigieuze
beslag regelmatig was, dus dat e(m gespecialiseerd magistraat, na op tegenspraak gevoerde debatten, had aangenomen dat het geen klaarblijkelijke feitelijkheid betrof, eiseres niet kan verwijten dat zij het beslag heeft geeerbiedigd
op grond dat het voor een beroepsbankier duidelijk moest zijn dat het een
klaarblijkelijke feitelijkheid betrof zonder : 1o het wettelijk begrip fout te miskennen, door een dergelijke fout op onwettige wijze af te leiden uit de feiten
die het vaststelt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek), of althans zonder zijn beslissing dienaangaande wettig te verantwoorden, door niet in feite na te gaan of
het litigieuze beslag, gelet op de beslissing van 23 september 1976 van de beslagrechter, noodzakelijk voor elke normaal zorgvuldig en voorzichtig beroepsbankier klaarblijkelijk onwettig
moest lijken (schending van de in het
middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1382 en 1383
va~ het Burgerlijk Wetboek); 2° bijgevolg
arbkel 1451 van het Gerechtelijk Wethoek te schenden dat eiseres verbood het
voorwerp van het beslag uit handen te
geven (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen en inzonderheid
van genoemd artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat eiseres niet verduidelijkt waarin artikel 97 van de
Grondwet zou zijn geschonden;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest enerzijds, vaststelt dat een gerechtsdeurwaarder bij exploot van 14 april
1976 aan eiseres een bewarend derdenbeslag heeft betekend, op grond
van de beschikking van 22 maart
1976 van de rechter-voorzitter van
de Rechtbank van Eerste AanJ.eg te
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Bujumbura en, anderzijds, beslist
dat die beschikking geen titel kan
uitmaken die het beslag rechtvaardigt;
Overwegende dat immers, ingevolge artikel 633 van het Gerechtelijk
Wetboek, enkel de rechter van de
plaats van het beslag bevoegd is in
zake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging;
Overwegende dat het arrest zegt
dat aan die regel van openbare orde
« afbreuk wordt gedaan als de toelating van een onbevoegd rechter kan
worden beschouwd als zijnde zelf
een titel, waardoor de bij die bepaling vereiste toelating niet meer is
vereist »;
Overwegende dat de appelrechters, door die beschouwing, wettig
hebben beslist dat te dezen « geen
enkele gerechtelijke beslissing noch
enige wettelijke titel het verzet van
de (Banque commerciale du Burundi) verantwoordt »;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van de artikelen 1445 en
1451 van het Gerechtelijk Wetboek
aanvoert, naar recht faalt;
Overwegende dat het arrest overigens eiseres niet verwijt dat zij de
oorzaken van het verzet niet heeft
beoordeeld, maar wel dat zij, na de
betekening van het exploot van 14
april 1976, de betaling is blijven weigeren zonder van de beslaglegger
een stuk te eisen op grond waarvan
een derdenbeslag regelmatig kon
worden bevolen, welke vereiste zij
hoorde te kennen gelet op de wetenschap die zij tijdens haar gebruikelijke werkzaamheden had verworven;
Overwegende dat die feitelijke beoordeling van het foutief karakter
van de houding van eiseres onaantastbaar is;
Dat het middel dienaangaande
niet ontvankelijk is;
Over het derde middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,

Dat het middel gegrond is;

Nr. 487

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot
vrijwaring en over de desbetreffende 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 Luik.
19 april 1990 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 487
1e

KAMER -

19 april 1990

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN- BEGRIP.

Naar recht verantwoord is de beslissing
dat als aftrekbare bedrijfsuitgave of
bedrijfslast wordt aangemerkt de interest van een lening die is aangegaan
om de helft van alle aandelen in een
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te verkrijgen, nu die
aanwending van het geleende bedrag
als voorwaarde voor de benoeming van
de lener tot zaakvoerder van die vennootschap was gesteld, zodat hij zonder die lening de belastbare bedrijfsinkomsten niet had kunnen verkrijgen
(1). (Art. 44, eerste lid, W.I.B.)
(1)

Zie:

Cass.,

25

sept.

1987,

nr. F 1369 N (A.C., 1987-88, nr. 58).

A.R.
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noot, een persoonlijke investering en
geen beroepsinvestering is, tenzij die
aandelen door de betrokkene in een andere beroepswerkzaamheid dan die van
ARREST ( vertaJing)
werkend vennoot zijn gei:nvesteerd, wat
het arrest niet vaststelt; daaruit volgt dat
(A.R. nr. F 1016 F)
de aandelen in de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid << EtaHET HOF; - Gelet op het bestre- blissements Joseph Hody » als dusdanig
den arrest, op 27 april 1988 door het deel uitmaken van het prive-vermogen
van verweerder, zodat de interest van de
Hof van Beroep te Luik gewezen;
lening van de aankoop van die aandelen
Over het middel: schending van de ar- een prive-uitgave is :
tikelen 44 en 45, 2°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
Overwegende dat het arrest vastdoordat bet arrest allereerst vaststelt stelt dat verweerder een lening
dat « de eigendom van aandelen in een heeft aangegaan om samen met zijn
besloten vennootschap met beperkte aan- broer elk de helft te verkrijgen van
sprakelijkheid vereist is om een bezoldiging als werkend vennoot te kunnen ver- alle aandelen in de besloten venkrijgen » en dat te dezen << de besloten nootschap met beperkte aansprakevennootschap met beperkte aansprake- lijkheid « Etablissements Joseph
lijkheid aan de vennoten nooit dividen- Hody », dat hij nooit bestuurder van
den heeft uitgekeerd nadat (verweerder) die vennootschap zou zijn geworden,
de aandelen had overgenomen », en ver- indien hij die aandelen niet had
volgens beslist dat de interest van de le- overgenomen en dat hij ze dus heeft
ning die door verweerder is aangegaan overgenomen om zijn bedrijfsinkomom samen met zijn broer elk de helft te sten te verkrijgen;
verkrijgen van aile aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aanspraOverwegende dat uit die vaststelkelijkheid « Etablissements Joseph Ho- lingen valt af te leiden dat die ledy », krachtens artikel 44 van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen ning die verweerder heeft aangeals bedrijfslasten moet worden aange- gaan om die aandelen te verkrijgen,
merkt, op grond dat verweerder die aan- vereist was om hem tot beheerder
delen heeft verworven om hem een be- van voormelde vennootschap te bedrijfsinkomen te verstrekken en dat noemen en dat verweerder zonder
tussen de daartoe gemaakte kosten en die lening geen belastbare bedrijfsde eruit voortvloeiende bedrijfsinkom- inkomsten had kunnen verkrijgen;
sten een noodzakelijk verband bestaat,
Dat het hof van beroep aldus zijn
terwijl interest van een lening slechts
een aftrekbare bedrijfslast is, in de zin beslissing, dat de interest van die levan artikel 44 van het Wetboek van de ning als bedrijfsuitgave of bedrijfslnkomstenbelastingen, als de geleende last aftrekbaar was, in de zin van
kapitalen voor het bedrijf van de lener artikel 44, eerste lid, van het Wetworden aangewend, dat wil zeggen als ze hoek van de Inkomstenbelastingen,
verschuldigd zijn krachtens een verbinte- naar recht verantwoordt;
nis uit overeenkomst, die inzonderheid
rechtstreeks is aangegaan voor het beDat het voor het overige niet ter
drijf waarop het beroep betrekking zake doet dat, krachtens artikel 45,
heeft; de lener, wanneer hij de geleende 2°, van hetzelfde wetboek, de intekapitalen aanwendt om een participatie
te verwerven in het kapitaal van een be- rest van de van derden geleende en
sloten vennootschap met een rechtsper- in het bedrijf aangewende kapitalen
soonlijkheid onderscheiden van die van als bedrijfslast wordt aangemerkt,
de vennoten en met een eigen vermogen aangezien die bepaling, zoals uit het
dat volledig wordt aangewend voor de woord << inzonderheid » blijkt, aileen
verwezenlijking van haar maatschappe- maar een voorbeeld is van zodanige
lijk doel, die kapitalen niet in een eigen lasten;
bedrijf belegt; de aankoop van aandelen
Dat het middel niet kan worden
in zodanige vennootschap, zowel voor de
werkende als voor de niet werkende ven- aangenomen;
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. RENARD, HODY}
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
19 april 1990 -

Nr. 488

(BRIZZI, LANDOLFI
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. F!NANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1021 F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 248, § 1, van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen, 5, 6 van de wet
Nr. 488
van 17 juli 1975 met hetrekking tot de
hoekhouding en de jaarrekeningen van
de ondernemingen, 8 en 12 van het ko1e KAMER - 19 april 1990
ninklijk hesluit nr. 1 van 23 juli 1969 met
hetrekking tot de regeling voor de voldoening van de helasting over de toege1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN- voegde waarde,
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING- VERdoordat het hof van heroep, op de conGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGclusie van de eisers ten hetoge dat « met
PLICHTIGEN- VOORWAARDEN.
hetrekking tot de hewijskracht van de
hoekhouding >>, eiseres « kapster is; dat
2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN- zij de volgende hoeken hield : een hoek
voor inkomende facturen, een hoek voor
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VERde inkomsten, een inventarishoek (zie
GELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGstuk 11/20); dat het Wethoek van de InPLICHTJGEN - GEEN BEWIJSKRACHTIGE GEkomstenhelastingen geen enkele hijzonGEVENS - BEGRIP.
dere verplichtig hevat inzake hoekhou1° Naar luid van art. 248, § 1, W.I.B. kan ding en verantwoording van de verrichde administratie bij het vaststellen van tingen in het klein; dat artikel 12 van het
de belastbare grondslag de vergelij- koninklijk hesluit nr. 1 ter uitvoering
king met de normale winsten of baten van het B.T.W.-Wethoek daarentegen hevan ten minste drie soortgelijke belas- paalt dat helastingplichtigen van wie de
tingplichtigen enkel doen als de belas- jaaromzet niet meer hedraagt dan
tingplichtige geen bewijskrachtige ge- 20.000.000 frank, een daghoek van ontgevens overlegt (1).
vangsten mogen houden waarin alleen
de ontvangsten van meer dan 5.000 frank
2° Uit de vaststellingen dat in de boek- afzonderlijk moeten worden gehoekt; dat
houding van een belastingplichtige, (eiseres), gelet op de aard van haar
zonder enig bewijsstuk nopens de aard werk, per klant geen hogere ontvangsten
en de omvang van de verrichte dien- had; dat zij dus geenszins verplicht was
sten, enkel het totaal bedrag is ver- haar dagelijkse ontvangsten te detaillemeld van het dagelijks in zijn kappers- ren; dat hetzelfde artikel 12 geen enkele
zaak ontvangen geld, en dat daardoor verplichting tot het hijhouden van de
de taxatie-ambtenaar niet kon nagaan verantwoordingsstukken bevat; dat, gelet
of de aangegeven inkomsten juist wa- op het onthreken van enige deshetreffenren, heeft de feitenrechter wettig kun- de tekst, aan de belastingplichtigen inzanen afleiden dat de boekhouding van ke directe helastingen geen verplichtinde belastingschuldige niet bewijs- gen mogen worden opgelegd die het
krachtig was in de zin van art. 248 B.T.W.-Wethoek niet aan de helastingW.I.B., oak al heeft de belastingschul- plichtigen oplegt; dat, overigens, artikel 6
dige de boeken gehouden die door de van de wet van 17 juli 1975 inzake de
wetgeving op de boekhouding en de hoekhouding van de ondernemingen in
B.T. W. zijn voorgeschreven (2).
zijn tweede lid zegt: Voor verrichtingen
------------------1 van verkoop en dienstverleningen in het
klein waarvoor geen factuur vereist is,
(1) en (2) Zie Cass., 12 nov. 1980 (A.C.,
kan de hoeking geschieden door middel
1980-81, nr. 157) met cone!. proc.-gen. Krings,
toen adv -gen m Bull. en Pas., 1fl81, I, 302.
van
een
dagelljkse,
gezamenlljke
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inschrijving; dat de wetten inzake boekhouding dus evenmin de detaillering van
de dagelijkse ontvangsten voorschrijven;
dat het eerste lid van datzelfde artikel
weliswaar preciseert dat : Elke boeking
geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij
moet verwijzen; maar dat in het derde
lid van datzelfde artikel woordelijk
wordt gezegd : De Koning stelt nadere
regels betreffende de stukken ter verantwoording van de dagelijkse, gezamenlijke inschrijvingen, bedoeld in het vorige lid; dat dit koninklijk besluit er nooit
is gekomen; dat de controleur, bij het
toezicht op de boekhouding van (eiseres),
het volgende heeft gezegd : Verificatie
door steekproeven van verschillende hoeken: geen onregelmatigheid (stuk 11/19);
dat de administratie (eiseres) verwijt de
individuele fiches te hebben vernietigd
waarop zij steunde om de daginkomsten
vast te steilen; dat die individuele fiches
stukjes papier waren waarop in aile
haast iets was gekrabbeld (stuk Il/26);
dat men overigens niet inziet waarover
het anders zou kunnen gaan; dat, gelet
op de aard van het werk (verrichtingen
van dienstverlening in het klein), geen
verantwoordingsstukken voor de gedane
verrichtingen kunnen worden gehouden
en dat de administratie overigens niet
aangeeft welke stukken (eiseres) had
moeten bijhouden; dat een boekhouding
waarin de controleur zelf geen onregelmatigheden heeft ontdekt, niet als niet- ·
bewijskrachtig kan worden beschouwd;
dat zij overeenstemt met het voorschrift
van het koninklijk besluit nr. 1 ter uitvoering van het B.T.W.-Wetboek; dat zij
overeenstemt met het voorschrift van
het tweede lid van artikel 6 van de wet
van 17 juli 1975; dat haar aileen wordt
verweten dat zij niet steunt op verantwoordingsstukken, terwijl de wetgever
en de administratie nooit hehhen kunnen zeggen welke verantwoordingsstukken hadden moeten worden gehouden »,
heslist dat de administratie de belasting
op de inkomsten van eiseres voor de helastingjaren 1982 en 1983 kon vaststeilen
« op grand van inkomsten vastgesteld
overeenkomstig forfaitaire schalen die in
overleg met de beroepsgroeperingen zijn
vastgesteld », met toepassing van artikel
248, § 1, tweede lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, en bijgevolg
het heroep van de eisers grotendeels afwijst, op grand dat « de wijzigingen aangehracht » in de aangiften van de eiser11
voor de litigieuze belastingjaren « aileen
betrekking hebben op de bedrijfsinkomsten van (eiseres) die een dameskapsa-
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Ion exploiteert »; dat de administratie
vooraf de boekhouding van laatstgenoemde afwijst omdat ze niet bewijskrachtig is, en dan artikel 248, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen toepast; dat de taxatieambtenaar, bij het nazien ter plaatse,
met hetrekking tot de ontvangsten, erop
heeft gewezen dat er ten name van elke
klant individuele fiches zijn opgemaakt
die echter na inschrijving in het hoek
van de inkomsten zijn vernietigd; dat aldus het kasboek, het enige boekhoudingsstuk van de financiele verrichtingen, enkel het gezamenlijk bedrag van
de daginkomsten vermeldt zonder enig
verantwoordingsstuk nopens de aard en
de omvang van de verrichte diensten;
dat, ongeacht de eventuele regelmatigheid van de stukken die zij met inachtneming van hun strikt boekhoudkundige
verplichtingen hijhouden, de bezwaren
van de (eisers) tegen het standpunt van
de administratie niet gegrond zijn op
ernstige en precieze gegevens; dat een
boekhouding immers aileen bewijskrachtig is als zij volledig is en uit controleerbare vermeldingen bestaat - wat te dezen niet het geval is - »,
te1wijl, naar luid van artikel 248 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, aileen « bij gebreke van bewijskrachtige gegevens » geleverd door de
exploitant, zijn winsten kunnen worden
bepaald door vergelijking met de winsten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen (eerste lid) of op grand
van forfaitaire grondslagen die daartoe
door de administratie in overleg met de
bevoegde bedrijfsgroeperingen zijn vastgelegd (tweede lid); een boekhouding ongetwijfeld, zoals het arrest zegt, aileen
bewijskrachtig is, in de zin van dat artikel, « als zij volledig is en haar gegevens
controleerbaar zijn »; inzake boekhouding van de bedrijven, als bedoeld in artikel 20, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, noch in dat wethoek, noch in zijn uitvoeringsbesluiten
evenwel wordt bepaald aan welke vereisten een boekhouding moet voldoen om
« bewijskrachtig » te zijn in de zin van
voornoemd artikel 248; sinds de hoekhoudingsverplichtingen van de bedrijven, inzake B.T.W., zijn vastgelegd in het
B.T.W.-Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten, en later meer algemeen in de
wet van 17 juli 1975 met betrekking tot
de boekhouding en de jaarrekeningen
van de ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, de boekhoudlng van een
exploitant volledig is, voor de toepassing
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van voornoemd artikel 248, als zij alle bij
die wetten en besluiten vereiste gegevens bevat; de administratie het controleerbare karakter van de boekhouding
niet afhankelijk mag stellen van het opmaken of bijhouden van andere stukken
dan die voorgeschreven, hetzij door de
wetgeving inzake boekhouding, hetzij
door de B.T.W.-wetgeving, hetzij door andere wettelijke bepalingen; krachtens artikel 5 van de genoemde wet van 17 juli
1975 de kooplieden waarvan de omzet
een bij koninklijk besluit bepaald bedrag
niet overschrijdt, geen boekhouding behoeven te voeren volgens de algemene
voorschriften van de artikelen 3 en 4,
« indien zij alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde
inschrijven in ten minste drie dagboeken , omschreven in dat artikel; artikel 6
van die wet weliswaar bepaalt dat « elke
boeking geschiedt aan de hand van een
gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen », maar daaraan
toevoegt dat « voor verrichtingen van
verkoop en dienstverlening in het klein
waarvoor geen factuur vereist is, de hoeking kan geschieden door middel van
een dagelijkse gezamenlijke inschrijving , (tweede lid) en dat « de Koning
nadere regels stelt betreffende de stukken ter verantwoording van de dagelijkse, gezamenlijke inschrijvingen »
(derde lid); laatstgenoemde bepaling in
de wet is ingevoegd krachtens een amendement van de regering, dat precies verantwoord is omdat het voor kleine handelaars en ambachtslieden moeilijk is
om bewijskrachtige gegevens over te leggen in de zin van artikel 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
nopens « het bedrag van de inkomsten
uit hun verrichtingen van verkoop en
dienstverlening in het klein waarvoor
geen factuur is vereist >>; de verantwoording van het amendement bovendien
zegt dat « die voorwaarden » (waaraan
die verantwoordingsstukken moeten voldoen) « worden vastgesteld in overleg
met de betrokken groeperingen om tegemoet te komen aan de specifieke vereisten van die activiteiten » en << in voorkomend geval aan de verschillende soorten
activiteiten kunnen worden aangepast »;
tot op heden evenwel geen enkel koninklijk besluit de voorwaarden heeft bepaald waaraan die verantwoordingsstukken van de gezamenlijke dagelijkse
inschrijvingen moeten voldoen; daaruit
volgt dat de verplichting verantwoordingsstukken tot staving van de bij artikel 6 toegelaten dagelijkse gezamenlijke
inschrijvingen op te stellen en, bijgevolg,

Nr. 488

te bewaren, tot op heden door de reglementering inzake boekhouding niet is
opgelegd, bij ontstentenis van het koninklijk besluit dat het voorwerp van die
verplichting diende te preciseren; de verplichting dagelijkse verantwoordingsstukken op te stellen en te bewaren
evenmin wordt ppgelegd inzake B.T.W.
door de bepalingen van het koninklijk
besluit nr. 1 van 23 juli 1969 inzake de
maatregelen strekkende tot betaling van
de B.T.W.; artikel 8 van dat besluit de belastingplichtige ervan ontheft een factuur uit te reiken, onder voorbehoud van
bepaalde uitzonderingen, « wanneer hij
goederen levert .of diensten verstrekt aan
particulieren die deze goederen of diensten niet bestemmen voor de uitoefening
van een beroepswerkzaamheid »; artikel
12 van dat besluit de belastingplichtige,
die ervan ontheven zijn een factuur uit
te reiken, verplicht << een dagboek te
houden waarin zij aantekeningen houden van alle ontvangsten met betrekking
tot de handelingen waarvoor zij gebruik
hebben gemaakt van de ontheffing van
de factureringsplicht » (artikel 12, eerste
lid, 3°); geen enkele bepaling van dat besluit of van de B.T.W.-reglementering
echter de ontheven belastingplichtige
verplicht een factuur uit te reiken, verantwoordingsstukken van de dagelijkse
aantekeningen in het dagboek van de
ontvangsten op te stellen of te bewaren;
die verplichting overigens uit geen enkele andere wettelijke bepaling volgt; het
arrest te dezen niet uitsluit « dat de
stukken die (de eisers) houden regelmatig kunnen zijn, gelet op hun louter
boekhoudkundige verplichtingen . » en
niet ontkent dat, zoals de eisers in hun
voormelde conclusie aanvoerden, noch de
bepalingen · van de wetgeving inzake
boekhouding,. noch die inzake de B.T.W.wetgeving eiseres verplichtten de stukken ter verantwoording van de dagelijkse gezamenlijke inschrijvingen in
haar dagboek va1;1 ontvangsten te bewaren; het arrest evenmin ontkent dat de
boekhouding van eiseres, buiten het ontbreken van . dergelijke verantwoordingsstukken, geen onregelmatigheid bevatte;
daaruit volgt dat het arrest niet naar
recht kan beslissen dat de boekhouding
van eiseres niet volledig en controleerbaar was, en bijgevolg niet bewijskrachtig is in de zin van artikel 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
enkel op grand dat de in het kasboek ingeschreven dagelijkse ontvangsten niet
werden gestaafd << door enig verantwoordingsstuk nopens de aard en de omvang van de verrichte diensten » en << on-
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19 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsGelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. KirkOverwegende dat de administra- patrick en De Bruyn.
tie, naar luid van artill:el 248, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bij het vaststellen van
de belastbare grondslag de vergelijking met de normale winsten van
ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen enkel kan doen als er Nr. 489
geen bewijskrachtige gegevens zijn;

geacht de regelmatigheid van de (door
eiseres gehouden) stukken overeenkomstig haar strikt boekhoudkundige verplichtingen >> :

Overwegende dat het arrest, nu
1e KAMER - 20 april 1990
het oordeelt dat een boekhouding, in
de zin van die wetsbepaling, alleen
bewijskrachtig is als zij volledig is 1o OPENBAAR MINISTERIE - BELASen als haar vermeldingen controTINGZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN.
leerbaar zijn, met betrekking tot de
ontvangsten van eiseres, die kapster 2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BEis, erop wijst « dat ten name van elLASTINGZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN ke klant individuele fiches zijn opVOOR DE VREDERECHTER VOOR DE
gemaakt die echter na inschrijving
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG RECHTin het dagboek van de inkomsten
SPREKEND IN HOGER BEROEP.
zijn vernietigd (en dat) het kasboek,
dat het enige boekhoudkundig stuk 1° en 2° Krachtens art. 764, eerste lid,
l(f', Ger. W. worden, uitgenomen voor
van de financiele verrichtingen is,
de vrederechter, de vorderingen inzake
enkel het gezamenlijk bedrag van
belastingen, op straffe van nietigheid,
de daginkomsten vermeldt, zonder
meegedeeld aan het openbaar ministeenig verantwoordingsstuk nopens de
rie; die regel is in hager beroep toepasaard en de omvang van de verrichte
selijk, ook wanneer het gaat om een
hager beroep tegen een vonnis van de
diensten », om vast te stellen dat de
vrederechter (1).
taxatieambtenaar deswege onmogelijk de juistheid van de aangegeven
inkomsten kon nagaan;
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. PRORA P.V.B.A., BEULS)
Overwegende dat het hof van beroep uit die vermeldingen en vastARREST
stellingen naar recht heeft kunnen
afleiden dat de boekhouding van ei(A.R. nr. 6529)
seres niet bewijskrachtig was in de
zin van voornoemd artikel 248, zelfs
HET HOF; - Gelet op het bestrewanneer de door eiseres gehouden den vonnis, op 19 februari 1988 in
boeken die waren welke in de wetten inzake boekhouding en B.T.W.
(1) Raadpl. 28 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr.
zijn voorgeschreven;
194); 14 dec. 1987, A.R. nr. 5482 (A.C., 1987-88,

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

nr. 227); 9 nov. 1989, A.R. nr. 8454 (A.C.,
1989-90, nr. 151).
De vordering inzake belastingen voor de vrederechter ingeleid, wordt uiteraard niet aan
het openbaar ministerie meegedeeld. Uit de
in onderling verband gelezen bepalingen van
de artt. 764, eerste lid, 10°, 780 en 1042, Ger.W.
volgt dat, wanneer zodanige vordering ingevolge hoger beroep door de rechtbank van eerste
aanleg wordt behandeld, de zaak aan het
openbaar ministerie moet worden meegedeeld.
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hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 764, eerste lid, 10°, en 780,
eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het vonnis is uitgesproken
zonder voorafgaand advies van het openbaar ministerie of althans er geen melding van maakt,
terwijl het advies en de vermelding ervan door de aangeduide wetsbepalingen
opgelegd zijn:

Overwegende dat het bestreden
vonnis uitspraak doet over de vorderingen van verweerster en de verweerders strekkende tot het verkrijgen van terugbetaling, vermeerderd
met de renten, van het deel van de
registratierechten dat, volgens hen,
ten onrechte is betaald op de veroordeling tot de sommen te hunnen
voordele uitgesproken, respectievelijk door de vonnissen van 26 januari 1984 en 12 januari 1984 van de
Rechtbank van Koophandel te Brugge;
Overwegende dat krachtens artikel 764, eerste lid, aanhef en 10°,
van het Gerechtelijk Wetboek, de
vorderingen inzake belastingen, uitgenomen voor de vrederechter, op
straffe van nietigheid, worden meegedeeld aan het openbaar ministerie; dat, krachtens artikel 780, eerste
lid, 4°, van hetzelfde wetboek, het
vonnis, op straffe van nietigheid, de
vermelding van het advies van het
openbaar ministerie bevat; dat die
regels in hoger beroep toepasselijk
zijn, ook wanneer het gaat op een
hoger beroep tegen een vonnis van
de vrederechter;
Overwegende dat een vordering
strekkende om te doen bepalen in
welke mate een vonnis of arrest veroordelingen inhoudt tot sommen
waarop het wettelijk vastgestelde
registratierecht verschuldigd is, een
vordering inzake belastingen is; dat
de voormelde bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek op zo een vordering toepasselijk zijn;

Nr. 490

Overwegende dat het vonnis de
vermelding van het advies van het
openbaar ministerie niet bevat; dat
uit geen stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
openbaar ministerie advies heeft gegeven; dat het vonnis derhalve de
voormelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is,

Om die redenen, vernietig het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zittende houdende in
hoger beroep.
20 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidellde conclusie van de h. du Jardin,
Advocaat: mr.
advocaat-generaal
Claeys Bouuaert.

Nr. 490
1e

KAMER -

20 april 1990

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

INTERNATIONALE VERDRAGEN ART. 6.1.
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE OP HET GEBIED
VAN HET BELASTINGRECHT.

2° RECHTEN VAN DE MENS E.V.R.M. TE.

BELASTINGRECHT -

ART. 6.1.
DRAAGWIJD-

1o en 2° Art. 6.1. E. V.R.M. vindt geen toepassing op de rechten en verplichtingen die hun oorsprong vinden in het
belastingrecht (1).

1---------------(1) Cass., 15 april 1983, A.R. nr. F 1078 N
(A.C., 1982-83, nr. 446).

Nr. 491
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(GESPECIALISEERDE BOEKHANDEL P.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

leen nag aan de bij art. 118 W.I.B. bedoelde bijzondere aanslag (2).

(A.R. nr. F 1763 N)
20 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en H. Boonen, Antwerpen.
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. P. VAN DER KELEN EN VAN IMPE N.V.
IN VEREFFENING)
ARREST

(A.R. nr. F 1767 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel: schending van artikel 277, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, inzonderheid van
het begrip « overbelasting voortvloeiende
uit dubbele belasting »,
doordat het arrest beslist dat er een
dubbele belasting in de zin van artikel
277, § 1, van het Wetboek van de InkomNr. 491
stenbelastingen bestaat tussen enerzijds
de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 1980, arti1e KAMER - 20 april 1990
kel 08399252), de aanslag in de solidariteitsbijdrage (aanslagjaar 1980, artikel
09428856), die beide gebaseerd zijn op
1° INKOMSTENBELASTINGEN- AAN- het aangegeven resultaat van het boekSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - DUBBEjaar 1979, en anderzijds de bijzondere
LE BELASTING - BEGRIP.
aanslag
(aanslagjaar
1981,
artikel
3847635) vastgesteld ten gevolge van de
2° INKOMSTENBELASTINGEN - VEN- in 1980 verrichte verdeling onder de aandeelhouders van een gedeelte van het
NOOTSCHAPSBELASTING - VENNOOTSCHAP
maatschappelijk vermogen van de venIN VEREFFENING - BIJZONDERE AANSLAG nootschap en, oordelend dat de gewone
ART. 118, W.I.B.
aanslag in de vennootschapsbelasting en
1° Er is dubbele belasting, in de zin van de aanslag in de solidariteitsbijdrage ten
art. 277, § 1, W.I.B., wanneer t.o. v. de- ·onrechte werden vastgesteld, de onthefzelfde inkomsten verscheidene aansla- fing wegens dubbele belasting beveelt
gen worden vastgesteld, terwijl zulks van de beide laatstvermelde aanslagen,
terwijl zowel de heffing in de vennootwettelijk uitgesloten is. (1)
schapsbelasting en in de solidariteitsbij20 Een vennootschap in vereffening die drage, die slaan op de door een vennootgeen vastgoedvennootschap is en schap gerealiseerde winst, als de bijzonwaarvan de exploitatie is beiHndigd, is dere aanslag ingeval het maatschappeniet meer aan de gewone vennoot- lijk vermogen achteraf wordt verdeeld,
schapbelasting onderworpen maar al- aanslagen zijn die door de fiscale wet ex-------------------1 pliciet
zijn gewild, derwijze dat, ongeacht de onderliggende feiten, er geen
door
de
fiscale wet uitgesloten belasting(1) Cass., 14 dec. 1973 en 15 mei 1974 (A.C.,
1974, 432 en 1028). J. KIRKPATRICK, £'imposi- heffing aanwezig is, zodat een van de
tion de l'evenus des societes belges pal' ac- hoofdvereisten om een overbelasting wetions, nr. 165, 168. P. COPPENS en A. BAILLEUX,
Dl'oit Fiscal, les impots sw· les l'evenus (Larcier
1985), biz. 324 tot 330. J. KIRKPATRICK, « Examen de jurisprudence (1968 a 1982) - Les impots sur les revenus et les societes ''• R.C.J.B.,
1987, 271 (nrs. 103 e.v.).

1-----------------(2) Cass. 22 maart 1973 (A.C., 1973, 734). J.
KIRKPATRICK, « Examen de jurisprudence (1968

a 1982) - Les impots sur les revenus et le socie-

tes

»,

R.C.J.B., 1987, 271 (nrs. 103 e.v.).
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gens dubbele zetting te kunnen rechtzetten, namelijk het bestaan van een wettelijk uitgesloten dubbele belasting, in
casu niet vervuld is :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid dat het aangewezen artikel
277 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen geen verband houdt
met de in het middel geuite grief;
Overwegende dat in het middel
wordt gesteld dat het arrest onwettig beslist dat de litigieuze aanslagen een dubbele belasting als bedoeld in artikel 277, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen uitmaken;
Dat het middel aldus voldoet aan
het voorschrift van artikel 289 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, aangezien de eventuele
schending van artikel 277, § 1, van
dat wetboek tot vernietiging van het
bestreden dictum van het arrest kan
leiden;

Nr. 491

maatschappelijk vermogen; dat die
meerwaarde, in het aanslagjaar
1980, als winst in de gewone vennootschapsbelasting werd aangeslagen en als zodanig aan de solidariteitsbijdrage onderworpen, terwijl
zij, in het aanslagjaar 1981, als element van de in de loop van 1980
verrichte gedeeltelijke verdeling van
het maatschappelijk vermogen onder de vennoten ten belope van
20.065.504 frank, de bijzondere liquidatieaanslag onderging;
Overwegende dat uit de in onderlinge samenhang gelezen bepalingen
van de artikelen 94, 118 en 125 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen volgt dat een vennootschap in vereffening die geen vastgoedvennootschap is en waarvan de
exploitatie beeindigd is, niet meer
aan de gewone vennootschapsbelasting maar aileen nog aan de bij
voormeld artikel 118 bedoelde bijzondere aanslag onderworpen is;

Dat het arrest derhalve artikel 277
van het Wetboek van de InkomstenDat de grond van niet-ontvanke- belastingen niet schendt door, op
lijkheid niet kan worden aangeno- grond van de bovenvermelde gegevens, te beslissen dat de onderwermen;
ping van de litigieuze meerwaarde
aan de bijzondere liquidatieaanslag
Over het middel zelf :
te dezen de toepassing van de gewoOverwegende dat dubbele belas- ne vennootschapsbelasting en de erting in de zin van artikel 277, § 1, mee samenhangende solidariteitsbijvan het Wetboek van de Inkomsten- drage uitsluit, zodat ze ten onrechte
belastingen aanwezig is, wanneer dubbel werd belast;
ten aanzien van dezelfde inkomsten
verscheidene
aanslagen
worden
Dat het middel faalt naar recht;
vastgesteld, terwijl zulks wettelijke
uitgesloten is;
Overwegende dat het arrest aanneemt : dat verweerster per 1 januari 1979 werd ontbonden en dat de
exploitatie vanaf die datum beeindigd is; dat de litigieuze som van
7.735.400 frank, die in 1979 als gereserveerde winst werd aangegeven,
in werkelijkheid een niet uitgekeerd
vereffeningsresultaat was, namelijk
een verwezenlijkte meerwaarde van
een actief bestanddeel van het

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 april1990- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h . Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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in haar verzoekschrift haar hoger beroep had beperkt tot het samenvoegen
door de rechtbank van de drie gedeelte3e KAMER - 23 april 1990
lijk blijvende arbeidsongeschiktheden »,
welk middel zij in haar eerste conclusie
had opgegeven, waardoor zij ook dat ha1° ARBEIDSONGEVAL
RECHTSPLE- ger beroep opgaf en bijgevolg poogde het
GING - HOGER BEROEP - NIEUW MIDDEL deskundigenverslag opnieuw in het geHOGER BEROEP VAN DE ARBEIDSONGEVAL- ding te brengen en « bij conclusie vroeg
LENVERZEKERAAR - UITSPRAAK IN EERSTE om het derde ongeval niet bij de andere
AANLEG CONFORM DIENS CONCLUSIE.
te voegen, nu zij oordeelde dat de door
de deskundige aangegeven verzwaring
2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA- met 10% ten gevolge van dat laatste onKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ARBEIDS- geval niet gegrond was (... ) », en vervolONGEVAL - NIEUW MIDDEL - HOGER BE- gens << zegt dat het hoger beroep zoals
ROEP VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZE- het is gewijzigd na het opgeven van het
KERAAR - UITSPRAAK IN EERSTE AANLEG oorspronkelijk hoger beroep, niet ontvankelijk is », op grond: << dat die wijziCONFORM DIENS CONCLUSIE.
ging van het hoger beroep ernstig noch
ontvankelijk is, terwijl de arbeidsonge1o en 2° Inzake arbeidsongevallen kan de vallenverzekeraar tijdens het geding de
arbeidsongevallenverzekeraar nieuwe bekrachtiging van de besluiten van de
middelen aanvoeren tot staving van deskundige heeft (...) gevraagd en niet
zijn hager beroep, oak al is het beroe- aantoont dat zijn overeenstemming gepen vonnis conform zijn conclusie (1). brekkig was en hij, hoe dan ook, in zijn
(Art. 1050 Ger.W. en art. 6, § 3, Ar- verzoekschrift van hoger beroep de door
beidsongevallenwet.)
de deskundige voor het derde ongeval in
aanmerking genomen bijkomende blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschikt(ROYALE BELGE LEVEN - ONGEVALLEN N.V.
heid van 10% uitdrukkelijk heeft aanT. RENKENS)
vaard »,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
ARREST ( vertaling)
vaag of althans dubbelzinnig is, doordat
er niet uit kan worden opgemaakt of het
A.R. nr. 8759)
oordeelt dat het hoger beroep, zoals het
bij conclusie is gewijzigd, niet ontvankeHET HOF; - Gelet op het bestre- lijk is omdat appellant gebonden was
de bewoordingen van zijn verden arrest, op 2 februari 1989 door door
zoekschrift van hoger beroep of omdat
het Arbeidshof te Luik gewezen;
hij de omvang van zijn hoger beroep
Over het middel : schending van de ar- niet mocht wijzigen en geen middelen
tikelen 6, 1131, 1134, 1317, 1319, 1320, mocht aanvoeren die niet in eerste aan1322 van het Burgerlijk Wetboek, 807, leg of, althans, in de akte van hoger be808, 1042, 1043, 1044, 1045, 1050, 1057, roep waren opgeworpen, dan wel of het
1063, 1064, 1068 van het Gerechtelijk wil beslissen dat het hoger beroep niet
Wetboek, 6, 24 van de Arbeidsongevallen- ontvankelijk is omdat het vonnis << a
wet van 10 april 1971 en van artikel 97 quo >> een akkoordvonnis zou hebben uitvan de Grondwet, en miskenning van gemaakt of nog omdat eiseres zou hebhet algemeen beginsel van het recht in- ben afgezien van kritiek op het beginsel
of de graad van blijvende arbeidsongezake afstand van recht,
schiktheid ten gevolge van het derde ondoordat het arrest vooraf erop wijst geval; of nog of het wil oordelen dat het
dat de eerste rechter de besluiten van de hoger beroep zoals het is gewijzigd, ontdeskundige heeft bekrachtigd en boven- vankelijk maar niet gegrond was omdat
dien akte heeft genomen van het feit dat de tot staving ervan aangevoerde middede partijen die bekrachtiging << gezamen- len niet ernstig zijn; daaruit volgt dat
lijk hebben gevraagd »; dat eiseres in het arrest, wegens die vaagheid, of aleerste aanleg daarover enkel mondeling thans dubbelzinnigheid, niet regelmatig
conclusie had genomen; dat zij overigens met redenen is omkleed (schending van
------------------l artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, enerzijds, het hoger
(1) Zie Cass., 16 juni 1986, A.R. nr. 5135
(A.C., 1985-86, nr. 645).
beroep het geschil zelf aanhangig maakt

Nr. 492
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bij de rechter in hoger beroep (artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek); anderzijds, de partijen in hoger beroep hun
vorderingen bij conclusie kunnen uitbreiden of wijzigen op voorwaarde dat de
nieuwe, op tegenspraak genomen conclusie berust op een feit of een akte in de
dagvaarding aangevoerd (artikelen 807,
808 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek); daaruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat eiseres het voorwerp van
haar hoger beroep bij conclusie niet mag
wijzigen zonder vast te stellen dat die
wijziging niet berust op een feit of akte
vervat in de gedinginleidende dagvaardingen, het devolutief karakter van het
hoger beroep miskent, waardoor het geschil in zijn geheel, en niet aileen de in
de akte van hoger beroep vervatte litigieuze punten, bij de rechter in hoger
beroep aanhangig wordt gemaakt (schending van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en de artikelen 807, 808 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
derde onderdeel, enerzijds, het hoger
beroep het geschil zelf aanhangig maakt
bij de rechter in hoger beroep (artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek); anderzijds, het hoger beroep inzonderheid
is ingesteld om de appellant de mogelijkheid te bieden middelen aan te voeren
die hij in eerste aanleg niet had opgeworpen (artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek); appellant ten slotte de .in
zijn akte van hoger beroep vervatte gneven en middelen, in feite of in rechte, bij
conclusie mag wijzigen of aanvullen
(schending van de artikelen 1057 en 1064
van het Gerechtelijk Wetboek); daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
eiseres : 1° in hager beroep geen middel
mag aanvoeren dat zij in eerste anleg
niet heeft aangevoerd, de devolutieve
kracht miskent (schending van artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek)
evenals het begrip hoger beroep (schending van de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van artikel
1050 van het Gerechtelijk Wetboek); 2°
bij conclusie grieven noch middelen mag
aanvoeren die in haar akte van hoger
beroep niet zijn uiteengezet, de in het
middel aangewezen bepalingen schendt
en inzonderheid de artikelen 1057 en
1064 van het Gerechtelijk Wetboek;
vierde onderdeel, aileen het vonnis dat
akte neemt van de overeenkomst die de
partijen gesloten hebben ter oplossing
van het geschil dat bij de rechter regelmatig aanhangig is gemaakt, een akkoordvonnis is waartegen in beginsel

Nr. 492

geen voorziening openstaat (artikel 1043
van het Gerechtelijk Wetboek); het vonnis « a quo , dat eiseres veroordeeld
heeft zonder, op verzoek van de partijen,
akte te nemen van hun overeenkomst
over de oplossing van het geschil, bijgevolg niet wettig een akkoordvonnis kan
uitmaken, enkel op grond dat het zou
hebben vastgesteld dat eiseres - zoals
verweerder - in haar mondelijke conclusie de bekrachtiging van het deskundigenverslag heeft gevraagd; daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
het hoger beroep niet ontvankelijk is
omdat het gericht is tegen een akkoordvonnis dat aileen wegens een gebrekkige
toestemming opnieuw in het geding kan
komen, het wettelijk begrip akkoordvonnis miskent (schending van artikel 1043
van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg
het hoger beroep op onwettige wijze niet
ontvankelijk verklaart (schending van de
artikelen 1043 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek);

vijfde onderdeel, het deskundigenverslag besloot : « 1°) De heer Renkens is op
29 april 1977 door een eerste arbeidsongeval getroffen. Wij hebben in dit verslag de letsels en gevolgen van dat ongeval beschreven waarvoor de volgende
tijdelijke arbeidsongeschiktheden in aanmerking moeten worden genomen : 100 % van 20 april 1977 tot 4 oktober
1981. 2°) Dat ongeval kan op 5 oktober
1981 worden geconsolideerd met een blijvende arbeidsongeschiktheid die op 50 %
kan worden geraamd. 3°) Het ongeval
van 13 januari 1982 heeft een breuk van
de rechter knieschijf veroorzaakt. Wij
hebben in dit verslag de gevolgen van
dat ongeval beschreven, waarvoor de volgende tijdelijke arbeidsongeschiktheden
in aanmerking moeten worden genamen: - 100 % van 13 januari 1982 tot 30
december 1982. 4°) De consolidatie kan
op 1 december 1982 worden vastgesteld
met een blijvende arbeidsongeschiktheid
die op 60 % kan worden geraamd, waarbij 50 % ten laste komt van het ongeval
van 29 april 1977 en 10% ten laste komt
van het ongeval van 13 januari 1982. 5°)
Het derde ongeval gebeurde op 13 juni
1983 en heeft vooral een verstuiking van
de linkerknie veroorzaakt, waardoor de
gevolgen van het ongeval van 29 april
1977 zijn verzwaard. 6°) Dat ongeval
heeft de volgende tijdelijke arbeidsongeschiktheden veroorzaakt : - 100 % van
13 juni 1983 tot 4 december 1983. 7°) De
consolidatie kan op 5 december 1983
worden vastgesteld met een blijvende arbeidsongeschiktheid die op 70 % kan
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worden geraamd, waarvan 50 % ten laste stand kunnen doen van het aanvoeren
komt van het ongeval van 29 april 1977, van een uit die wet afgeleid middel;
10 % ten laste van het ongeval van 13 ja- daaruit volgt dat het arrest, door te weinuari 1982 en 10 % ten laste van het on- geren acht te slaan op het hoger beroep,
geval van 13 juni 1983 (...) >>; het aldus in zoals het door eiseres is gewijzigd, en op
het geheel een blijvende arbeidsonge- de middelen tot staving ervan, op grond
schiktheid van 70 % aanwees, waarbij 50 dat zij zogezegd afstand zou hebben ge% ten laste kwam van het ongeval van daan van die middelen, de in het middel
29 april 1977, 10 % ten laste van het on- aangewezen bepalingen schendt en ingeval van 13 januari 1982 en 10 % ten zonderheid de artikelen 6, § 3, van de
laste van het ongeval van 13 juni 1983; wet van 10 april 1971, 6 en 1131 van het
eiseres, door in haar mondelinge conclu- Burgerlijk Wetboek):
sie de bekrachtiging van dat verslag te
vragen, dus aileen heeft ingestemd met
Wat het eerste onderdeel betreft:
een graad van blijvende arbeidsongeOverwegende dat het arrest eerst
schiktheid van in het geheel 70 % en niet vaststelt dat het oorspronkelijke homet een hogere graad; uit die overeenstemming niet noodzakelijk volgt dat ei- ger beroep van eiseres tegen het
seres aldus aile vermeldingen van het vonnis van 30 april 1984 van de Ardeskundigenverslag heeft goedgekeurd, beidsrechtbank te Verviers naar de
voor het geval de rechtbank een hogere vorm regelmatig en ontvankelijk
graad zou aannemen; daaruit volgt dat was, en vervolgens erop wijst dat eihet arrest dus niet kan beslissen dat ei- seres de draagwijdte van dat hoger
seres had afgezien van elke kritiek op beroep wijzigt en dat die wijziging
het vonnis « a quo » in zoverre het meer « ernstig noch ontvankelijk is », in
zou hebben toegekend dan die graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid, en van hoofdzaak op grond dat de eisende
vrij gekozen grieven tot staving van het vennootschap in eerste a~nleg de
aanvoeren van haar hager beroep, zon- bekrachtiging van de besluiten van
der: 1° de bewijskracht van het deskun- de geneesheer-deskundige had gedigenverslag te miskennen door daaraan vraagd en dat zij niet aantoont dat
een draagwijdte te geven die met de be- haar akkoord op dat punt door eniwoordingen ervan onverenigbaar is, te ge dwaling was aangetast;
weten het toekennen van een graad van
Dat het arrest dus niet lijdt aan
blijvende arbeidsongeschiktheid van in
het geheel 180 % (schending van de arti- de in dat onderdeel aangevoerde
kelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het vaagheid of dubbelzinnigheid;
Burgerlijk Wetboek); 2° het begrip afDat het onderdeel feitelijke grandstand te miskennen (miskenning van het
slag
mist;
algemeen beginsel van afstand van
recht) of, althans, het begrip berusting
Wat het zesde onderdeel betreft :
(schending van de artikelen 1044 en
Overwegende dat uit de vermel1045, inzonderheid laatste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek), door de afstand dingen van het arrest blijkt dat eiseof de berusting van eiseres af te leiden res, in eerste aanleg, mondeling de
uit een mondelinge conclusie die, op zijn bekrachtiging van de besluiten van
minst, niet noodzakelijk die draagwijdte de geneesheer-deskundige had gehad; 3° zonder ten slotte de bindende vraagd, dat de eerste rechter die bekracht te miskennen van het akkoord sluiten « na toetsing » had bekrachdat het vonnis « a quo » zogezegd zou tigd, waarbij hij « bovendien »
hebben vastgesteld quod non vaststelde dat de partijen gezamen(schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en 1043 van het Ge- lijk die bekrachtiging vroegen, dat
eiseres in haar verzoekschrift van
rechtelijk Wetboek);
zesde onderdeel, de Arbeidsongevallen-

wet van 10 april 1971 van openbare orde
is en de rechter, zelfs ambtshalve, moet
nagaan of de bepalingen ervan zijn nageleefd (artikel 6, § 3, van die wet en de
artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk
Wetboek); de partijen dus niet op geldige
wijze eenzijdig of bij overeenkomst af-

hager beroep haar voorziening had
beperkt « tot de samenvoeging van
de drie door de arbeidsrechtbank in
aanmerking genomen gedeeltelijke
blijvende arbeidsongeschiktheden >>,
maar dat zij achteraf van haar aanspraken heeft afgezien, nu zij zich
bij qe desbetreffende rechtspraak
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van het Hof van Cassatie neerlegt,
en dat zij, met wijziging van de
draagwijdte van haar hoger beroep,
« heeft gepoogd ... het deskundigenonderzoek opnieuw in het geding te
brengen en het derde ongeval uit de
samenloop te doen lichten ... met de
overweging dat de door de deskundige vastgestelde verzwaring met 10 %
ten gevolge van dat laatste ongeval
niet gegrond (was) ... », en de aanwijzing heeft gevraagd van een college van deskundigen om de beoordeling van dat derde ongeval door
de geneesheer-deskundige te onderzoeken; dat het arrest uit die vermeldingen afleidt » (dat) die wijziging van het hoger beroep ernstig
noch ontvankelijk is », op grond dat
de arbeidsongevallenverzekeraar in
eerste aanleg de bekrachtiging van
de besluiten van de deskundige had
gevraagd, dat hij niet aantoont dat
zijn akkoord door een dwaling was
aangetast, en dat hij, hoe dan ook,
in zijn verzoekschrift van hoger beroep de bijkomende gedeeltelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid van
10 % uitdrukkelijk had aangenomen
die de deskundige wegens het derde
ongeval in aanmerking had genomen:
Overwegende dat de bepalingen
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 inzake de berekening van
de uitkeringen van openbare orde
zijn; dat uit artikel 6, § 3, van die
wet volgt dat de rechter bij de uitspraak over de rechten van de getroffene of zijn rechthebbenden, desnoods ambtshalve, naziet of de bepalingen van die wet nageleefd zijn;
Dat eiseres bijgevolg in hoger beroep de door haar aangevoerde middelen kon laten gelden, ook al was
de beslissing van de eerste rechter
conform haar conclusie;
Dat het Arbeidshof bijgevolg, door
aldus uitspraak te doen, zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord;
Dat dit onderdeel gegrond is;

Nr. 493

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
gelet op artikel 68 van de wet van
10 april 1971, veroordeelt eiseres in
de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
23 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie:
de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op de voorziening in cassatie van dezelfde eiseres tegen een arrest door het Arbeidshof van Luik gewezen op 14 april 1989, in
zake eiseres en Schwanen.

Nr. 493
3•

KAMER -

23 april 1990

1° CASSATIEMIDDELEN

VEREISTE
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN VERMELDING VAN ART. 97 GW. - MIDDEL
MET KRITIEK OP DE WETTIGHEID VAN DE BESTREDEN BESLISSING ONTVANKELIJKHEID.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - AKTE WAAROP DE RECHTER NIET
STEUNT - GEVOLG.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
ART. 56,
NENDE
BEGRIP
BEID -

Z.I.V.-WET 9 AUG. 1963 EN VERORDEBEPALINGEN - WERKZAAMHEID - ARBEID - BEGRIP - BEROEPSARBEGRIP.
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4° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- VERGOEDINGEN - ART. 2, 6°, K.B. 10 JAN.
1969 - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING.

(HENDRICK T. R.I.Z.I.V., NATIONAAL VERBOND
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN; NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. HENDRICK, R.I.Z.I.V.)

ARREST ( vertaling)

1° Niet. ontvank~lijk, in burgerlijke zaken, Is het m1ddel dat de wettige verantwoording van de bestreden beslissing betwist, als het enkel schending
van art. 97 Gw. aanvoert (1).

(A.R. nrs. 8720 en 8854)

2° De bewijskracht van een akte wordt
door de rechter niet miskend wanneer
hij niet op die akte steunt '(2). (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1988
door het Arbeidshof te Luik gewezen;

3° De wetgever heeft geen omschrijving
gegeven van de begrippen « werkzaamheid » en « werk » in verband met de
ziekte- en _invaliditeitsverzekering, onder meer m de zin van art. 56 Z.L V.wet; volgens de gewone betekenis van
die woorden mag « werkzaamheid »
niet worden verward met " werk » en
« beroepsarbeid » (3). (Art. 56, § 1, eerste lid, en § 2, Z.I.V.-wet; art. 232, § 2,
K.B. 4 nov. 1963 tot uitvoering van de
Z.I.V.-wet; art. 14 K.B. van 31 dec. 1963
houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; art. 2, 4°, K.B. van
10 jan. 1969 tot vaststelling van de adrr,t!nistratieve sancties die toepasselijk
ZlJn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering).

Overwegende dat de onder de nrs.
8720 en 8854 op de algemene rol van
het Hof ingeschreven voorzieningen
tegen hetzelfde arrest zijn gericht·
dat zij dienen te worden gevoegd; '

4° Art. 2, 6", KB. van 10 jan. 1969 heeft
enkel betrekking op de rechthebbenden van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen die, na een spontane hervatting
van het werk of van de werkloosheid
zijn verzekeringsinstelling daarva~
niet in kennis heeft gesteld en verder
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen. (Art. 2, 6°, K.B.
van 10 jan. 1969 tot vaststelling van de
administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.)

(1) Cass., 29 okt. 1987, A.R. nr. 7705 (A.C.,
1987-88, nr. 125).
(2) Cass., 24 april 1989, A.R. nr. 8531 (A.C.,
1988-89, nr. 480).
(3) Zie Cass., 21 jan. 1982 (A.C., 1981-82 nr
307).
'
.

I. Op de voorziening van Hendrick:

Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 56 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, 232, § 2, van
het koninklijk besluit van 4 november
1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963, zoals het is gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 16 november 1969,
14 van het koninklijk besluit van 31 dec~mbe~ 1963 .houdende verordening op de
mtkermgen mzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, 2, 4° (gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 18 mei
1971, artikel 1, 3°), 2, 6° (gewijzigd bij het
koJ?-inklijk besluit van 31 augustus 1972,
artlkel 1) van het koninklijk besluit van
10 januari 1969 tot vaststelling van de
administratieve sancties die toepasselijk
z.ijn op de rechthebbenden van de regehng voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat eiser
sinds 26 september 1977 arbeidsoi:J.geschikt was en uitkeringen inzake ziekteen invaliditeitsverzekering genoot, en
vervolgens, met wijziging van het beroepen vonnis, beslist dat de administratieve beslissing die de eerste verweerder op
basis van een proces-verbaal van 29 april
1982 van de dienst voor geneeskundige
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controle te zijnen opzichte op 29 april
1983 heeft genomen en op 27 mei 1983
ter kennis heeft gebracht, volledig effect
zal sorterP.n, op grond: « dat (eiser) bij
een onderzoek erkend heeft dat hij voor
eigen rekening met de hulp van zijn
echtgenote en een vriend in zijn waning
verbouwingen heeft uitgevoerd, onder
andere ramen heeft vervangen, luiken
geplaatst, plafonds en muren gestukadoord en de elektrische installatie veranderd, van september 1980 tot oktober
1981, zonder vooraf de toestemming van
de adviserend geneesheer te hebben gevraagd en gekregen om gedurende zijn
arbeidsongeschiktheid beroepsarbeid te
verrichten; dat de verzekerde die met de
hulp van zijn gezin aan de bouw van zijn
waning werkt tijdens zijn ongeschiktheid, een werkzaamheid uitoefent in de
zin van de wet en niet meer voldoet aan
de voorwaarden van artikel 56 van de
wet van 9 augustus 1963 inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering "•

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de
wettelijke bepalingen inzake ziekte- en
invaliditeitsverzekering, enkel de hervatting van een beroepswerkzaamheid vooraf moet worden toegestaan; de wet als
« beroepsarbeid » aanmerkt de werkzaamheid van de werknemer met betrekking tot zijn vermogen tot verdienen wegens zijn opleiding in de categorieen
waartoe het beroep behoort dat hij uitoefende of dat hij had kunnen uitoefenen
toen hij arbeidsongeschikt werd; het arrest niet vaststelt dat de door eiser toegegeven werkzaamheid, te weten dat hij
in zijn waning bepaalde verbouwingen
heeft uitgevoerd zonder voorafgaande
toestemming, beroepsarbeid was in de
zin van de wet; het arrest, door eiser uit
te sluiten van het recht op uitkeringen,
derhalve de artikelen 56 van de wet van
9 augustus 1963, 232, § 2, van het koninklijk besluit van 4 november 1963, 14 van
het koninklijk besluit van 31 december
1963 en 2, 4°, van het koninklijk besluit
van 10 januari 1969 schendt;
tweede onderdeel, de redenen betreffende de uitvoering door eiser van bepaalde werkzaamheden in zijn waning
zonder de toestemming te hebben gevraagd en gekregen om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen toen
hij arbeidsongeschikt was, geen verantwoording zijn voor het dictum van de bestreden beslissing, in zoverre de betwiste
administratieve beslissing, die volledig
effect zou sorteren, eveneens tot gevolg

Nr. 493

had dat eiser werd uitgesloten van het
recht op uitkeringen met toepassing van
artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit
van 10 januari 1969, en het arrest dat
deel van de beslissing eveneens bekrachtigt (schending van artikel 97 van de
Grondwet); artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 betreffende de spontane hervatting van het werk
in elk geval eveneens een beroepswerkzaamheid beoogt; de wet als « beroepsarbeid , aanmerkt de werkzaamheid van
de werknemer met betrekking tot zijn
vermogen tot verdienen wegens zijn
opleiding in de categorieen waartoe het
beroep behoort dat hij uitoefende of dat
hij had kunnen uitoefenen toen hij arbeidsongeschikt werd; het arrest niet
vaststelt dat eisers werkzaamheid, te weten dat hij in zijn woning bepaalde verbouwingen heeft uitgevoerd, die hij
spontaan zou hebben hervat zonder zijn
verzekeringsinstelling daarvan in kennis
te hebben gesteld, beroepsarbeid was in
de zin van voormelde wet (schending
van de artikelen 56 van de wet van 9 augustus 1963, en 2, 6°, van het koninklijk
besluit van 10 januari 1969);

derde onderdeel, in het op 29 april
1982 door de adjunct-controleur bij de
dienst voor geneeskundige controle van
de eerste verweerder opgestelde procesverbaal, waarnaar het arrest verwijst, eisers verklaring voorkomt waarin wordt
gesproken van « verbouwingen » in zijn
woning, te weten: « 1) vervanging van
buitenramen; 2) verwijdering van het
stukadoorswerk in het salon en de eetkamer; 3) noodzakelijke veranderingen aan
de elektrische installatie »; het arrest,
door te zeggen dat de heer Hendrick
« erkend heeft dat hij verbouwingen in
zijn woning heeft uitgevoerd, onder andere ramen en vensters heeft vervangen,
luiken geplaatst en plafonds en muren
gestukadoord », iets toevoegt aan het
proces-verbaal van 29 april 1982 en derhalve de bewijskracht ervan miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het
arrest bovendien, door aan eiser ter zake
dat hij die bij het onderzoek vastgestelde
verbouwingen zonder voorafgaande toestemming heeft uitgevoerd, de sanctie op
te leggen die toepasselijk is op « de verzekerde die met de hulp van zijn gezin
aan de bouw van zijn woning werkt tijdens zijn ongeschiktheid >>, wegens herhaald gebruik van ongeschikte begrippen
als « verbouwing >> en « bouw >> in het kader van de bewuste werkzaamheden,
zulks ter verantwoording van zijn
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dictum, zijn beslissing niet regelmatig
met redenen omkleedt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het derde onderdeel betreft:
In zoverre dat onderdeel schending aanvoert van artikel 97 van de
Grondwet:
Over de door de eerste verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, te weten dat de door
eiser aangevoerde grief geen betrekking heeft op die grondwetsbepaling:
Overwegende dat het middel aanvoert dat het hof van beroep, doordat het aan eiser een sanctie wegens uitvoering van verbouwingen
zonder voorafgaande toestemming
oplegt, door het herhaald gebruik
van ongeschikte begrippen als « verbouwing » en « bouw » ter verantwoording van zijn dictum zijn beslissing niet regelmatig met redenen
omkleedt;
Overwegende dat zodanige grief
geen betrekking heeft op de regelmatigheid naar de vorm van het arrest en dus evenmin op artikel 97
van de Grondwet;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek:
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat
het arbeidshof te dezen steunt op
het proces-verbaal van 29 april 1982
van de adjunct-controleur bij de
dienst voor geneeskundige controle
van de Rijksdienst voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering, waarvan volgens het onderdeel de bewijskracht
miskend zou zijn;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste en tweede onderdee! betreft :
A. In zoverre het tweede onderdee! van het middel schending aan-
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voert van artikel 97 van de Grondwet:
Overwegende dat het middel dienaangaande aanvoert dat het arrest
eveneens de betwiste administratieve beslissing bekrachtigt, in zoverre
ze eiser van het recht op uitkeringen uitsluit met toepassing van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit
van 10 januari 1969 tot vaststelling
van de administratieve sancties die
toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
en dat de redenen van het arrest in
verband met de uitvoering door eiser van bepaalde werkzaamheden in
zijn woning tijdens zijn arbeidsongeschiktheid dienaangaande de bestreden beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Overwegende dat zodanige grief
geen betrekking heeft op artikel 97
van de Grondwet, dat enkel in een
vormvoorschrift voorziet;
Dat het onderdeel, in zoverre het
een schending van die bepaling aanvoert, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het eerste en tweede
onderdeel van het middel schending
aanvoeren van de artikelen 56 van
de wet van 9 augustus 1963, 232, ·§ 2,
van het koninklijk besluit van 4 november 1963, 14 van het koninklijk
besluit van 31 december 1963 en 2,
4°, van het koninklijk besluit van 10
januari 1969 :
Overwegende dat het middel berust op de bewering dat de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering als « beroepsarbeid »
aanmerkt de werkzaamheid van de
werknemer met betrekking tot zijn
vermogen tot verdienen wegens zijn
opleiding in de categorieen waartoe
het beroep behoort dat hij uitoefende of dat hij had kunnen uitoefenen
toen hij arbeidsongeschikt werd, en
het aan het arrest verwijt dat het
niet vaststelt dat de door eiser toegegeven werkzaamheid beroepsarbeid was in de zin van voormelde
wet;
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Overwegende dat, enerzijds, noch
artikel 56 van de wet van 9 augustus
1963, noch enige andere door eiser
aangehaalde bepaling van de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering een omschrijving geven
van wat, in de zin van die wetten en
naar gelang van het geval, moet
worden verstaan onder « werkzaamheid », « werk » en « beroepsarbeid », maar dat, volgens hun gewone betekenis, het woord « werkzaamheid » niet mag worden verward met de woorden « werk » en
« beroepsarbeid »;
Overwegende dat, anderzijds, voormeld artikel 56 voor de omschrijving
van arbeidsongeschiktheid weliswaar verwijst naar het vermogen tot
verdienen van « een persoon van dezelfde stand en met dezelfde opleiding » in de beroepencategorie
waartoe de beroepsarbeid behoort,
door de betrokkene verricht toen hij
arbeidsongeschikt is geworden of, in
de verschillende beroepen die hij
heeft of zou kunnen uitoefend hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding », maar dat de wetgever door
die verwijzing niet tevens een omschrijving geeft van de werkzaamheid, in de zin van die bepaling; dat
hij enkel het criterium heeft vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden om na te gaan of de
gerechtigde arbeidsongeschikt is;
Dat de onderdelen in zoverre falen naar recht;
C. In zoverre het tweede onderdee! van het middel schending aanvoert van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 10 januari 1969 :
Overwegende dat het dictum van
het arrest, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, zowel betrekking heeft op de tegen eiser op basis van artikel 2, 4°, van het koninklijk besluit van 10 januari 1969
uitgesproken sanctie, als op die welke hem op basis van artikel 2, 6°,
van hetzelfde besluit is opgelegd;
Overwegende dat artikel 2, 6°, enkel betrekking heeft op de rechtheb-
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bende van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen die, na een spontane hervatting van het werk of van de
werkloosheid, zijn verzekeringsinstelling daarvan niet in kennis heeft
gesteld en verder uitketingen wegens arbeidsongeschiktheid heeft
ontvangen;
Dat het arrest, volgens hetwelk
het werk tijdens de maand september 1980 is hervat, het begrip
« werk », in de zin van artikel 2, 6°,
niet miskent;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
II. Op de voorziening van het Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten :

Om die redenen, voegt de onder
de nrs. 8720 en 8854 op de algemene
rol van het Hof ingeschreven voorzieningen; verwerpt de voorziening
van Hendrick; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten; op de voorziening van het
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het
geen uitspraak doet op het incidenteel hoger beroep van eiser; verklaart het arrest bindend voor het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 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 Burgerlijk Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
23 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advol;'aten : mrs. Dassesse, Simont en
Houtekier.

Nr. 494
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Nr. 494

(BUCHSBAUM)

2•

KAMER -

24 april 1990

1° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET
- WETSBEPALINGEN, ART. 38 - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG
TE BESTUREN - OVERTREDING VAN HET
WEGVERKEERSREGLEMENT - GEEN VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN VAN
DE IN ART. 38, § 1, 2° EN 3°, WEGVERKEERSWET BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN - GEVOLG.

2° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET
- ALGEMEEN VERVALLENVERKLARING
VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN - STRAF - BESTANDDEEL VAN DE
STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE STRAF.

3° STRAF-

ANDERE STRAFFEN- VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN - BESTANDDEEL VAN DE
STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE STRAF.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE IS IN CASSATIE- VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE
BESTUREN - STRAF - VERNIETIGING WEGENS ONWETTIGHEID VAN DIE STRAF - VOLLEDIGE VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. nr. 3753)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 juni 1989 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het derde middel: schending van
artikel 52.2 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 op de politie van
het wegverkeer en van artikel 29, tweede
lid, van het koninklijk besluit van 16
maart 1968,
doordat de appelrechters een rijverbod
opleggen van 8 dagen,
terwijl de wetgever geen bestraffing
met rijverbod heeft voorzien voor de inbreuken op artikel 52.2 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer :

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser wegens de telastlegging
A, heromschreven als overtreding
1o Vervallenverklaring van het recht een
voertuig te besturen, uitgesproken als van artikel 52.2 van het Wegverstraf wegens een overtreding van het keersreglement, veroordeelt tot een
Wegverkeersreglement, is onwettig als geldboete van 100 frank, gebracht
het vonnis niet het bestaan vaststelt op 6.000 frank, of dertig dagen vervan een van de in art. 38, § 1, 2" en 3", vangende gevangenisstraf, hem met
Wegverkeerswet bepaalde omstandig- toepassing van artikel 38 van de
heden (1).
Wegverkeerswet vervallen verklaart
van het recht tot het besturen van
2° en 3° Vervallenverklaring van het
recht een voertuig te besturen, die een motorvoertuig voor een periode
krachtens art. 38 Wegverkeerswet als van acht dagen, en tegen hem de
straf is uitgesproken, is een hestand- verplichting uitspreekt tot het betadee] van de straf wegens een van de in len van vijf frank, gebracht op 300
die bepaling vermelde misdrijven en frank, bij wijze van bijdrage tot de
niet een afzonderlijke straf {2).
financiering van het Fonds tot Hulp
aan de Slachtoffers van Opzettelijke
4° De ontwettigheid van de als straf uit- Gewelddaden; dat het evenwel niet
gesproken vervallenverklaring van het
recht een voertuig te besturen strekt het bestaan vaststelt van een van de
zich uit tot de gehele veroordeling we- bij artikel 38, § 1, zo en 3°, van de
gens het misdrijf waarvoor het rijver- Wegverkeerswet bepaalde omstandigheden die het aan de rechter mobod werd opgelegd (3).
-----------------l gelijk maken, bij veroordeling we(1) (2) en (3) Cass., 23 jan. 1985, A.R. nr. 3602 gens een overtreding van het Weg(A.C., 1984-85, nr 301).
verkeersreglement, verval tot het
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besturen van een motorvoertuig uit Nr. 495
te spreken;
2°

Dat het middel gegrond is;

KAMER -

25 april 1990

Overwegende dat het verval van 1° ARBEIDSONGEVAL- VERBOD OM DE
SCHADEVERGOEDING UIT HET GEMENE
het recht tot sturen een bestanddeel
RECHT EN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN
is van de straf die tegen eiser weOP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENgens de heromschreven telastlegWET TE CUMULEREN - ART. 46, § 2, TWEEDE
ging A is uitgesproken; dat de onLID, ARBEIDSONGEVALLENWET - BEGRIP.
wettigheid ervan de onwettigheid
van de gehele wegens die telastlegBUITEN
ging uitgesproken straf ten gevolg 2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST
ALLERLEI - VERhe eft;
BOD DE SCHADEVERGOEDING UIT HET GEMEEN RECHT EN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET TE CUMULEREN - ART. 46, § 2,
TWEEDE LID, ARBEIDSONGEVALLENWET BEGRIP.

En overwegende, wat de veroordeling wegens de telastlegging B betreft, dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen 1° en 2° Krachtens art. 46, § 2, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet, gewijzigd
en de beslissing overeenkomstig de
bij de wet van 7 juli 1978 mag de valwet is gewezen;

Om die redenen, ongeacht het eerste en het tweede middel die niet tot
ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt wegens
de heromschreven telastlegging A
en in kosten van de strafvordering;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
24 april 1990 -

2e kamer -

gens het gemene recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichameJijke schade zoals zij gedekt is door
die wet; gecumuleerd worden met de
krac.l:ztens die wet toegekende vergoedingen; de getroffene of zijn rechthebbenden kunnen derhalve slechts vergoeding voor lichamelijke schade eisen
volgens het gemene recht wanneer de
volgens het gemene recht berekende
vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke schadeloosstelling die aan de
getroffene wordt toegekend op grand
van de Arbeidsongevallenwet, en enkel
voor het verschil (1).

(DECORTE T. RASSART, CAISSE PROFESSIONNELLE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7823)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 mei 1989 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Nijvel;
Voorzit-

ter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter - 1----~-----------
Verslaggever: de h. Verougstraete- Ge(1) Zie Cass., 26 feb. 1985, A.R. nr. 8658
Jijkluidende conclusie van de h. Tille- (A.C., 1984-85, nr. 383); 3 juni 1986, A.R. nr.
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 9829 (ibid., 1985-86, nr. 615); 27 sept. 1988, A.R.
mrs. A. Desmedt, Antwerpen, J. Ma- nr. 1995 (ibicf., 1988-89, nr. 55), en 21 maart
chiels, Antwerpen.

1989, A.R. nr 2811 (ibid., 1988-89, nr 414).
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Overwegende dat het bestreden
vonnis enkel uitspraak doet over de
burgerlijke gevolgen van een verkeersongeval;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :

Over het tweede middel: schending
van artikel 46, § 2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, gewijzigd bij artikel
4 van de wet van 7 juli 1978,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de door verweerder betaalde rente de inkomstenderving
of de meerinspanningen van de getroffene heeft vergoed op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 20 %,
eiser veroordeelt om aan verweerder het
bedrag van 532.312 frank, verhoogd met
de compensatoire interesten tegen de
wettelijke rentevoeten te betalen, op
grond dat verweerder volgens het gemeen recht aanspraak kan maken « op
een aanvullende vergoeding van materiele schade tot beloop van de ongeschiktheidspercentages die niet worden
vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar; dat het, aangezien het hier voornamelijk gaat om meerinspanningen,
passend is die bijkomende vergoeding te
berekenen op een forfaitaire grondslag
van 1.000 frank per dag >>, dat is 7.200
frank voor 24 dagen aan 1.000 frank x
(50 % - 20 %), 9.000 frank voor 90 dagen
aan 1.000 frank x (30 % - 20 %) en
50.550 frank voor 1.011 dagen aan 1.000
frank (25 % - 20 %), dat is in totaal
66.750 frank,
terwijl krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet « de
volgens het gemeen recht toegekende
vergoeding, die geen betrekking kan
hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade die zoals zij gedekt is
door deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen »; het verbod tot samenvoeging zelfs geldt als voor de
berekening van de schadeloosstelling die
aan de getroffene of aan de rechthebbenden wordt toegekend volgens het ge-
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meen recht andere dan forfaitaire grondslagen in aanmerking worden genomen,
aangezien zij dienen ter vergoeding van
dezelfde materiele schade; het bestreden
vonnis bijgevolg, nu het beslist dat de
door de arbeidsongevallenverzekeraar
gedane uitkeringen de uit de tijdelijkke arbeidsongeschiktheid voortvloeiende
schade enkel hebben vergoed op basis
van een arbeidsongeschiktheid van 20 %,
en nu het een aanvullende vergoeding
naar gemeen recht toekent tot beloop
van het verschil met de gemeenrechtelijke ongeschiktheidsgraad van 5, 10 en
20 % waarvan beweerd wordt dat ze niet
worden gedekt door het wettelijk forfaitai.r: bedrag, in strijd met artikel 46, § 2,
tweede lid, van de wet van 10 april 1971,
voor dezelfde schade een tweede vergoeding heeft toegekend bovenop de krachtens de wet verschuldigde vergoeding :

Overwegende dat artikel 46, § 2,
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd
bij de wet van 'l juli 1978, bepaalt
dat de volgens het gemene recht
toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade, zeals zij gedekt is door deze wet, mag
samengevoegd worden met de
krachtens deze wet toegekende vergoedingen; dat de getroffene of
diens rechthebbenden dus slechts
aanspraak kunnen maken op vergoeding van de lichamelijke schade
volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene
recht berekende vergoeding meer
bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet, en enkel tot beloop van dat meerbedrag;
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat de getroffene « volgens
het gemene recht aanspraak mag
maken op een aanvullende vergoeding van materiiHe schade tot beloop van de ongeschiktheidspercentages die niet worden vergoed door
de arbeidsongevallenverzekeraar »;
dat het aldus beslist dat het bedrag
van 66.750 frank, gedeeld door twee,
overeenkomt met de vergoeding van
een schade die, volgens het vonnis,
niet dezelfde is als die welke door
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de arbeidsongevallenverzekeraar wordt
vergoed;
Dat het vonnis de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 496

bestuurder, op de enkele grond dat die
bestuurder zich, alvorens naar links af
te slaan, naar het midden van de rijbaan heeft begeven; die wettelijke bepaling leent zich immers niet tot de
beperkende uitlegging die het vonnis
eraan geeft (1).
(LEDY, L'ARDENNE PREVOYANTE N.V.
T. DESCAMPS)

Om die redenen, vernietigt het beARREST ( vertaling)
streden vonnis in zoverre het eiser
jegens verweerster veroordeelt tot
(A.R. nr. 8097)
betaling van de compensatoire interesten tegen de wettelijke rentevoeHET HOF; - Gelet op het bestreten; beveelt dat van dit arrest mel- den vonnis, op 7 december 1989 in
ding zal worden gemaakt op de kant hoger beroep gewezen door de Corvan het gedeeltelijk vernietigde von- rectionele Rechtbank te Verviers;
nis; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
A. In zoverre de voorzieningen geBrussel, zitting houdende in hoger richt zijn tegen de beslissing op de
beroep; verwerpt de voorziening strafvordering ten laste van vervoor het overige; veroordeelt eiser in weerder:
drie vierde van de kosten en verOverwegende dat de eisers, als beweerster in het overige vierde van
klaagde resp. burgerlijke partijen
die kosten.
die niet veroordeeld werden tot de
25 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter: kosten van die rechtsvordering, niet
de h. Stranard, voorzitter - Verslagge- bevoegd zijn om zich tegen die bever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende slissing in cassatie te voorzien;
conclusie van de h. Velu, eerste advoDat de voorzieningen niet ontvancaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
kelijk zijn;
B. In zoverre de voorziening van
eiser als beklaagde gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering te
zijnen laste:

Nr. 496
2•

KAMER -

25 april 1990

WEGVERKEER -

ART. 19.3.2°, A, WEGVERKEERSREGLEMENT - VERPLICHTING VOOR
DE LINKS AFSLAANDE BESTUURDER, DIE OP
EEN RIJBAAN MET TWEERICHTINGSVERKEER
RIJDT, OM ZICH NAAR LINKS TE BEGEVEN
ZONDER DE TEGENLIGGERS TE HINDEREN BEGRIP

Niet naar recht verantwoord is de beslissing die een overtreding van art.
19.3.2", a, Wegverkeersreglement niet
bewezen verklaart ten laste van een

C. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de door verweerder tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, en in zoverre de
voorzieningen van de eisers, burgerlijke partijen, gericht zijn tegen de
beslissingen op de door hen tegen
verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :

Over het tweede middel: schending
van artikel 19.3.2°, a, van het koninklijk
besluit van 1 december 1975,

1----------------(1) Zie Cass., 26 nov. 1980, A.R. nr 1150

(A.C., 1980-81, nr 186).

Nr. 497
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doordat de bestreden beslissing de
overtreding van artikel19.3.2°, a, van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
niet bewezen verklaart op de enkele
grond dat « Chignesse aangeeft ... dat
Descamps zich, alvorens naar links af te
slaan, naar het midden van de rijbaan
begeven heeft »,
terwijl de in het middel aangegeven
wettelijke bepaling de weggebruiker die
op een rijbaan met tweerichtingverkeer
naar links wenst af te slaan de verplichting oplegt zich naar links te begeven
zonder de tegenliggers te hinderen; het
vonnis niet zonder de in.het middel aangehaalde wettelijke bepaling te schenden
de daarop gegronde telastlegging niet bewezen kon verklaren op de enkele grond
dat verweerder zich naar het midden
van de rijbaan had begeven; het daarentegen de redenen diende aan te geven
waarom, gelet op de omstandigheden
van het geval, die zijdelingse verplaat- .
sing geacht moest worden te voldoen ·
aan het vereiste van artikel 19.3.2°, a,
van het koninklijk besluit van 1 december 1975:

deelte van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaal naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
25 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. Ossena Cantara, Verviers.

Nr. 497
2•

KAMER -

25 april 1990

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - VEROverwegende dat het vonnis, door
VAL VAN HET RECHT TOT STUREN- ART. 195,
de overtreding van artikel 19.3.2°, a,
TWEEDE EN DERDE LID, SV.
van het Wegverkeersreglement niet
bewezen te verklaren ten laste van
verweerder op de enkele grond « dat 2° WEGVERKEER - ARTT. 38, 55 EN 57
WEGVERKEERSWET VERVAL VAN HET
Descamps zich, alvorens naar links
RECHT TOT STUREN - DUUR - AANREKEaf te slaan, naar het midden van de
NING VAN DE TIJD GEDURENDE WELKE HET
rijbaan heeft begeven », deze wetteRIJBEWIJS WERD INGETROKKEN.
lijke bepaling schendt, nu de tekst
ervan onverenigbaar is met de beBLOEDPROEF - ART. 34, 1°, WEGVERperkende uitlegging die de beslis- 3°KEERSWET
- ARTT. 6, 7 EN 9 K.B. 10 JUNI 1959
sing eraan geeft :
- NIET-INACHTNEMING VAN DE VOORGESCHREVEN TERMIJNEN - GEVOLGEN BIERDat het middel gegrond is;
VAN VOOR DE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE
VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG.

Om die redenen, vernietigt het be- 4° BEWIJS - STRAFZAKEN - BESTUREN
VAN EEN VOERTUIG IN STAAT VAN ALCOstreden vonnis in zoverre het uitHOLINTOXICATIE - VERSLAG VAN HET DESspraak doet over de burgerlijke
KUNDIGENONDERZOEK
WETTELIJKE BErechtsvordering, behalve in zoverre
WIJSWAARDE.
het vaststelt ·dat eiser een fout in
oorzakelijk verband met het ongeval 1° Bij afwezigheid van conclusie omkleedt de correctionele rechtbank de
heeft begaan; verwerpt de voorzieschuldigverklaring van de beklaagde
ningen van het overige; beveelt dat
regelmatig met redenen, wanneer ze
van dit arrest .melding zal worden
de gronden overneemt van de eerste
gemaakt op de kant van het gedeelrechter die de in de bewoordingen van
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt
de wet omschreven misdrijven beweiedere eiser in een derde van de
zen verklaarde en de redenen aangaf
kosten van zijn voorziening; veroorwaarom hij een rijverbod van die bedeelt verweerder in het overige gepaalde duur oplegde.
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2° De rechter die de beklaagde een tijde-

lijk rijverbod oplegt, is niet ertoe gehouden de tijd gedurende welke het
rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs met toepassing van art; 55, eerste
lid, 1°, 2", 3" en 5°, Wegverkeerswet
werd ingetrokken, aan te rekenen op
de duur van het verbod; zodanige
aam·ekening die betrekking heeft op
de tenuitvoerlegging van de straf geschiedt krachtens art. 57, tweede lid,
van die wet, van rechtswege. (Art. 38
Wegverkeerswet.)
3° en 4° De termijnen, bedoeld in de artt.

6, 7 en 9 K.B. 10 juni 1959 betreffende
de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte zijn niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven;
niet-inachtneming ervan tast de wettelijke bewijswaarde van het regelmatig
bij het rechtsplegingsdossier gevoegde
deskundigenverslag niet aan, mits het
recht van verdediging wordt geeerbiedigd (1). (Art. 34, 1°, Wegverkeerswet.}

Nr. 498

De artt. 4 en 8 Wet Voorlopige Hechtenis
worden door een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling geschonden wanneer, op de conclusie van de
verdachte ten betoge dat de omstandigheden die ten grondslag liggen aan
een tweede bevel tot aanhouding dat is
verleend wegens vorming van een vereniging met het oogmerk misdrijven te
plegen, dezelfde zijn als die van een
eerste bevel tot aanhouding dat werd
uitgevaardigd wegens paging tot het
plegen van een roofoverval en het
tweede aanhoudingsbevel derhalve
nietig was, dat gerecht om te beslissen
dat het tweede bevel tot aanhouding
moet worden gehandhaafd, zich ertoe
beperkt, zonder opgave van andere
omstandigheden dan die welke tot
handhaving van eisers hechtenis op
grond van het eerste bevel waren aangegeven, te zeggen dat de verdachte
geen enkel rechtsgevolg trekt uit de in
zijn conclusie uiteengezette beschouwingen.

(BEAUFORT)

(FREDERIKX)

(A.R. nr. 8222)

ARREST ( vertaJing)

25 april 1990 - 28 kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: J.M. Martin,
Luik.

Nr. 498
28 KAMER - 25 april 1990

(A.R. nrs. 8233 en 8234)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 27 februari 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling,
Overwegende dat de zaken samenhangend zijn en moeten worden
gevoegd;
I. Op de voorziening tegen het arrest waarbij de hechtenis van eiser
wordt gehandhaafd :
Overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING TWEEDE BEVEL TOT AANHOUDING - REDENGEVING.

II. Op de voorziening tegen het arrest waarbij de handhaving van het
op 13 februari 1990 verleende bevel
tot aanhouding wordt bevestigd :

(1) Zie Cass., 21 mei 1986, A.R. nr. 4894
(A.C., 1985-86, nr. 580).

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 4 en 8

VOORLOPIGE HECHTENIS -

-----------------------------;

Nr. 498

HOF VAN CASSATIE

1097

van de wet van 20 april 1874 op de voor- vaardigd op grond « dat er ernstige
lopige hechtenis :
en uitzonderlijke omstandigheden
bestaan die de openbare veiligheid
Overwegende dat uit de stukken raken en blijken uit gegevens, eigen
waarop het Hof vermag acht te aan de zaak of de persoonlijkheid
slaim, blijkt dat : 1o de procureur des ·van de verdachte, zoals de zwaarKonings te Verviers op 21 december wegendheid van de feiten, het ge1989 de onderzoeksrechter gevor- vaar dat de verdachte en diens mederd heeft een bevel tot aanhouding deplichtigen opleveren, gelet onder
te verlenen tegen eiser wegens « po- meer op het feit dat ze van zins waging tot diefstal door middel van ge- ren een geldtransport te overvallen,
weld of bedreiging (overval op het het gevaarlijk karakter van de in
transportvoertuig van Securitas}, hun bezit gevonden wapens die zouzware diefstal van een wagen, valse den worden gebruikt, de ernstige
nummerplaten, (inbreuk op de wa- verstoring van de openbare orde, de
penwet) en elk ander samenhan- vrees dat de verdachte zich aan het
gend misdrijf dat in verband staat gerecht zal onttrekken, de ernstige
met de feiten »; 2° eiser op dezelfde schuldaanwijzingen die thans tegen
dag door de onderzoeksrechter we- hem bestaan, de noodzaak een hergens de bovengenoemde feiten on- haling van dergelijke feiten te voorder bevel tot aanhouding werd ge- komen, de behoeften van het onderplaatst op grond « dat er ernstige en zoek »; 6° van het hof van beroep,
uitzonderlijke omstandigheden be- kamer van inbeschuldigingstelling,
staan die de openbare veiligheid ra- op 27 februari 1990, met aanneming
ken en blijken uit gegevens, eigen van de gronden uit de vordering van
aan de zaak of de persoonlijkheid de procureur-generaal en op grond
van (eiser), zoals de zwaarwegend- van een eigen redengeving, de handheid van de feiten, de zware op having heeft bevolen van het op 21
(hem) rustende verdenking dat hij december 1989 tegen eiser uitgedeel uitmaakt van een bende die vaardigde bevel tot aanhouding;
van plan is een aanslag te plegen teOverwegende dat eiser in zijn apgen goederen en/ of personen, de
omvang, het aantal en het gevaarlijk pelconclusie betoogde dat « de omkarakter van de in hun bezit aange- standigheden die ten grondslag ligtroffen wapens, het gevaar dat ver- gen aan het bevel tot aanhouding
dachte zich aan de opsporingen van dat tegen (hem) werd verleend wehet gerecht zal onttrekken, de ern- gens de vorming van een vereniging
stige verstoring van de openbare or- met het oogmerk om misdrijven te
de, de ernstige aanwijzingen van de plegen, dezelfde zijn als die welke
schuld van de verdachte, de behoef- ten grondslag liggen (...) aan het beten van het onderzoek »; 3° dat bevel vel tot aanhouding dat tegen hem
tot aanhouding op 26 december 1989 werd verleend als mededader van
is bevestigd door de raadkamer op een poging tot het plegen van een
grond van de vaststelling dat de in hold-up » en daaruit afleidde dat het
het bevel weergegeven redenen ge- door de onderzoeksrechter op 13 fegrond zijn en hun gelding hebben bruari 1990 uitgevaardigde bevel tot
behouden; 4° de procureur des Ko- aanhouding << van nul en gener
nings te Verviers op 19 januari 1990 waarde is »;
de onderzoeksrechter heeft gevorOverwegende dat het hof van bederd « om tevens een onderzoek in roep, zonder andere omstandighete stellen naar de vorming van een den in aanmerking te nemen dan
vereniging met het oogmerk om die welke het ten grondslag heeft
misdrijven te plegen »; 5° de onder- gelegd aan de beslissing om de
zoeksrechter op 13 februari 1990 uit hechtenis van eiser te handhaven,
dien hoofde tegen eiser een tweede de handhaving van het op 13 februabevel tot aanhouding heeft uitge- ri 1990 verleende aanhoudingsbevel
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enkel grondt op de overweging dat
eiser « geen enkel rechtsgevolg trekt
uit de ( ... ) in zijn COnclusie Uiteengezette beschouwingen »;
Dat het arrest dus niet regelmatig
met redenen is omkleed en niet
naar recht is verantwoord;

Om die redenen, voegt de zaken
van de algemene rol nrs. 8233 en
8234; vernietigt het bestreden arrest
dat de handhaving van het op 13 februari 1990 tegen eiser uitgevaardigde bevel tot aanhouding bevestigt;
verwerpt de voorziening tegen het
bestreden arrest dat de handhaving
van de hechtenis van de verdachte
beveelt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van de kosten; laat de overige helft ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
25 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal.

Nr. 499

3o RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.2
E.V.R.M. - VREEMDELING OM WIENS UITLEVERING IS VERZOCHT - AAN HEM TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN.

4° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.4
E.V.R.M. - VREEMDELING OM WIENS UITLEVERING IS VERZOCHT - VOORZIENING TEGEN DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
TOT UITVOERBAARVERKLARING VAN HET
DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING.

5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 9.4
I.V.B.P.R. - VREEMDELING OM WIENS UITLEVERING IS VERZOCHT - VOORZIENING TEGEN DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
TOT UITVOERBAARVERKLARING VAN HET
DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING.

1o en 2° De door de nationale wet opgelegde verplichting om een voorziening
in een bepaalde landstaal in te stellen
binnen een op straffe van verval voorgeschreven termijn is niet onverenigbaar met de artt. 1 E. V.R.M. en 2
I.V.B.P.R.
3° Art. 5.2 E. V.R.M. wordt niet geschonden wanneer de vreemdeling om wiens
uitlevering is verzocht, van zijn vrijheid is beroofd ten gevolge van een in
het Frans gestelde beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die een door buitenlandse rechter verleend bevel tot
aanhouding uitvoerbaar verklaart en
waartegen in het Nederlands hager beroep is ingesteld, wanneer eiser betekening ontvangen heeft van dat bevel
met een Franse vertaling, alsook van
de beschikking van uitvoerbaarverklaring en wanneer hij de taal van het
betekende bevel tot aanhouding machtig is (1).
4° en 5° Ofschoon de Belgische wet niet

Nr. 499
2• KAMER - 25 april 1990

1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 1

E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE.

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 2
I.V.B.P.R. - DRAAGWIJDTE.

bepaalt dat de vreemdeling moet verschijnen voor de raadkamer die het
buitenlandse bevel uitvoerbaar moet
verklaren, biedt ze hem wei de mogelijkheid een voorziening in te stellen
waarvan de nadere regels zijn vastgelegd in art. 135 Sv.; geen schending
van de artt. 5.4 E. V.R.M. en 9.4
I. V.B.P.R. kan worden afgeleid uit de
(1) Zie Cass., 29 okt. 1962 (Bull. en Pas.,
1963, I, 284) en 19 feb. 1986, A.R. nr. 4869 (A.C.,
1985-86, nr. 396).
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Nr. 500

omstandigheid dat die voorziening op
straffe van verval moet worden ingesteld binnen vierentwintig uur na de
betekening van de beschikking.
(SOMMER)

(A.R. nr. 8240)
25 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Veiu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. Jacobs-von Arnauld, Brussel.

kracht van gewijsde was gegaan, kan
het Hof onmogelijk nagaan of het hof
van beroep, door bij de bepaling van
de strafmaat rekening te houden met
de voornoemde strafbare feiten, de in
art. 6.2 E. V.R.M neergelegde regel dat
onschuld vermoed wordt, niet heeft
miskend en vernietigt het bijgevolg
het bestreden arrest.
(BELMAMOUN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8242)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

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

Nr. 500
2"

KAMER -

25 april 1990

1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.2
E.V.R.M. - VERMOEDEN VAN ONSCHULD DRAAGWIJDTE.

Over het middel, letterlijk weergegeven als volgt : schending van de artikelen 54 tot 57 van het Strafwetboek, en
van artikel 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,

STRAFMAAT BEPAALD
REKENlNG HOUDEND MET STRAFBARE FElTEN WAARVOOR DE BEKLAAGDE BlJ EEN
VROEGER VONNlS WAS VEROORDEELD KRACHT VAN GEWlJSDE VAN DAT VONNlS
NlET BEWEZEN - GEVOLGEN.

doordat het arrest van het Hof van Beroep te Brussel eiser tot cassatie veroordeelt wegens diefstal met braak (telastlegging A, 1, 3 en 4) en daarbij wijst op
de staat van bijzondere herhaling waarin
hij verkeert, nu hij, in weerwil van een
reeds op 25 januari 1984 voor welbepaalde feiten opgelopen veroordeling en de
ernstige waarschuwing die de tegen hem
uitgesproken gevangenisstraf van vijf
maanden voor hem toch had moeten
zijn, zich andermaal schuldig heeft gemaakt aan bijzonder zwaarwichtige feiten die getuigen van zijn volslagen gebrek aan eerbied voor anderen en andermans goederen,

1°, 2° en 3° Wanneer uit de vaststellingen
van een veroordelend arrest blijkt dat
de appelrechters bij de bepaling van
de strafmaat rekening hebben gehouden met strafbare feiten waarvoor de
beklaagde vroeger bij een ander dan
het beroepen vonnis, is veroordeeld, en
wanneer noch uit het arrest noch uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat dat. vonnis in

terwijl, eerste onderdeel, de 17e kamer
van de Correctionele Rechtbank te Brussel eiser tot cassatie op 25 januari 1984
wegens een paging tot zware diefstal
veroordeelde tot een gevangenisstraf van
vijf maanden; eiser tot cassatie om redenen buiten zijn wil op die dag niet kon
aanwezig zijn op de terechtzitting; dat
vonnis bijgevolg bij verstek is gewezen;
het aan derden is betekend op 20 maart

2° STRAF -

ALLERLEI - STRAFMAAT BEPAALD REKENlNG HOUDEND MET STRAFBARE FElTEN WAARVAN DE BEKLAAGDE BIJ
EEN VROEGER VONNlS WAS VEROORDEELD KRACHT VAN GEWlJSDE VAN DIT VONNlS
NlET BEWEZEN - GEVOLGEN.

3° HERHALING -
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1984; eiser tot cassatie van dat vonnis
nooit zelf kennis heeft gekregen; hij
trouwens op 22 februari 1990 tegen dat
vonnis verzet heeft gedaan door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder Gerard Duhoux wiens kantoor gevestigd is
in de Ourthestraat 30, te Brussel; die
rechtspleging nog altijd hangende is; er
pas van herhaling sprake kan zijn, wanneer de eerste veroordeling in kracht
van gewijsde is gegaan (Cass., 6 nov.
1989, Pas., 1900, biz. 28); dat feit bovendien moet blijken uit het tweede vonnis
(Cass. 6 nov. 1989, op. cit.); het bestreden
arrest aldus de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt en bijgevolg
moet worden vernietigd;

tweede onderdeel, het bewijs van een
strafbaar feit enkel kan blijken uit een
eindvonnis (Europees Hof, 25 maart
1983, Minelli, reeks A, deel 62, § 37, en
R. W., 1983-84, kol. 404); zoals hierboven
gezegd, het vonnis van 25 januari 1984
bij verstek is gewezen, aan derden is betekend, helemaal niet ter kennis was
van eiser tot cassatie, dus geen eindvonnis was en bovendien het voorwerp was
van verzet; artikel 6.2 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden dus
gebiedt dat de leden van de rechtbank
zich bij hun ambtsuitoefening niet Iaten
leiden door de overtuiging of uitgaan van
de veronderstelling dat beklaagde schuldig is aan hem ten laste gelegde daad
(zie verwijzingen van het Europees Hof,
aangehaald door Franchimont, Manuel
de Procedure p{male, Edition Jeune Barreau de Liege, 1989, biz. 834, noot 377 tot
379); het bestreden arrest aldus de in het
eerste middel aangegeven wetsbepalingen schendt en bijgevolg moet worden
vernietigd :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat beklaagde, in weerwil van
een reeds op 25 januari 1984 - voor
welbepaalde feiten - opgelopen veroordeling en de waarschuwing die
de tegen hem uitgesproken gevangenisstraf van vijf maanden voor hem
toch had moeten zijn, zich andermaal schuldig heeft gemaakt aan
bijzonder zware feiten die getuigen
van een volkomen gebrek aan eerbied voor anderen en andermans
goederen »;
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Dat uit die vaststellingen blijkt
dat de appelrechters bij de bepaling
van de strafmaat rekening hebben
gehouden met de strafbare feiten
waarvoor eiser was veroordeeld bij
een vonnis van 25 januari 1984
Overwegende dat noch uit het arrest, noch uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het vonnis in kracht van gewijsde was gegaan;
Dat het Hof derhalve onmogelijk
kan nagaan of het hof van beroep,
door bij de bepaling van de strafmaat rekening te houden met de
voornoemde strafbare feiten, de in
artikel 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden neergelegde regel dat onschuld
vermoed wordt, niet heeft miskend;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt bevolen;

Om die redenen, ongeacht het eerste onderdeel van het middel dat
niet kan leiden tot cassatie zonder
verwijzing; vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
25 april 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal
Advocaat: mr. P.
Houyoux, Brussel.
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26 april 1900

1° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDER!NG VAN
DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR
- VEREISTEN.

2° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN
DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR
11\TTERNATIONAAL IV!OTORRIJTUIGVERZEKERINGSBEWIJS
GROENE KAART BETEKENIS.

1° De krachtens art. 6 W.A.M.-wet aan

de benadeelde tegen de verzekeraar
toegekende rechtstreekse vordering
kan in de regel enkel worden ingeste.ld
als de verzekeraar ingevo.lge de overeenkomst of de wet tot dekking is gehouden (1).
2° Het intemationaal motorrijtuigverze-

keringsbewijs of « groene kaart » kan
enkel doen vermoeden dat er een verzekeringsoFereenkomst bestaat; de afgifte van de gToene lraart doet niet ter
zake bij de beslissing over de rechtstreekse vordering van de benadeelde
tegen de verzekeraar (2).
(BRITISH CONTINENTAL OFFICE WIGHAIV! POLAND BELGIUM N.V. T. GOEMINNE F., GOEMINNE A., GOEMINNE N.V.)
ARREST ( ~·ertaling)

(A.R. nr. 8309)

G 1
h t b
; e et op e
estreden arrest, op 11 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
HET HOF

Over de drie middelen samen,
het eerste, schending van de artikelen
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 4 , 8 en
9 van het Verdrag van 4 mei 1971 inzake
de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, goedgekeurd
bij de wet van 10 februari 1975, en van
het algemeen rechtsbeginsel dat de Belgische rechtbanken slechts een buitenlandse wet toepassen als een bepaling

------------------1
(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
in Bull. en Pas., 1989-90, I, nr. 501.
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van Belgisch recht ze toepasselijk verklaart,
doordat het arrest, recht doende op de
vordering die het slachtoffer van een
verkeersongeval in Frankrijk tegen de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de bestuurder van
een in Belgie ingeschreven voertuig
heeft ingesteld, terwijl vaststaat dat
slechts een enkel voertuig bij het ongeval was betrokken en dat het slachtoffer,
passagier in dat voertuig, zijn gewoon
verblijf buiten Frankrijk had, en niet
wordt betwist dat de in Belgie aangegane verzekeringsovereenkomst onder toepassing viel van de Belgische wet, oordeelt dat de aansprakelijkheid voor het
ongeval wordt beheerst door de Belgische wet, en beslist dat de omvang van
de door de verzekeraar van de aansprakelijkheid verschuldigde dekking wordt
beheerst door de Franse wet van de
plaats van het ongeval,
terwijl, eerste onderdeel, de omvang
van de door de verzekeraar va:n de aansprakelijkheid verschuldigde dekking
wordt vastgesteld door de wet (\ie de verzekeringsovereenkomst beheerst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, ingeval de omvang
van de door de verzekeraar van de aansprakelijkheid verschuldigde dekking
wordt beheerst door de wet die de aansprakelijkheid voor het ongeval beheerst,
deze wet, gelet op het feit dat slechts
een enkel voertuig - ingeschreven in
een andere Staat dan die op welks
grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden - bij het ongeval is betrokken
en dat de litigieuze aansprakelijkheid betrekking heeft op de passagier, die zijn
gewoon verblijf had in een andere Staat
dan die op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, de interne wet
is van de Staat van inschrijving (schending van de artikelen 4, 8 en 9 van het
Verdrag);

derde onderdeel, nu de Franse wet
noch de wet van de verzekeringsovereenkomst, noch de wet inzake de aansprakelijkheid was, geen enkele bepaling van
Belgisch recht ze toepasselijk verklaarde
(schending van het algemeen beginsel);
het tweede: schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 3,
gewijzigd bij de wet van 4 juli 1972, 4
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 4, 8, 11 van het
Verdrag van 4 mei 1971 inzake de wet
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welke van toepassing is op verkeersongevallen, goedgekeurd bij de wet van 10 februari 1975 en 3-2 van de richtlijn van 24
april 1972 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de
Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid
waartoe de deelneming aan het verkeer
van motorruituigen aanleiding kan geven
en de controle op de verzekering tegen
deze aansprakelijkheid (toegepast bij de
wet van 4 juli 1972 houdende wijziging
van de wet van 1 juli 1956),

doordat het arrest de vordering toewijst die uit hoofde van een verkeersongeval in Franklijk tegen de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder is ingesteld door
de echtgenote van die bestuurder, die
zijn passagier was, terwijl vaststaat dat
slechts een enkel in Belgie ingeschreven
voertuig bij het ongeval was betrokken
en dat het slachtoffer, passagier in dat
voertuig, zijn gewoon verblijf buiten
Frankrijk had en dat de verzekeringspolis de schadeloosstelling van de echtgenoot uitsloot, en beslist dat de verzekering de aansprakelijkheid voor de aan de
vervoerde persoon toegebrachte schade
moet omvatten, zoals deze voortvloeit uit
de wet die van kracht is in de Staat
waar het ongeval heeft plaatsgehad,
terwijl, eerste onderdeel, de wet de
verzekeraar toestaat om de echtgenoot
van de bestuurder van het voertuig van
het recht op een uitkering uit te sluiten
(schending van artikel 4 van de wet van
1 juli 1956);
tweede onderdeel, het arrest bijgevolg
niet kon weigeren om het uitsluitingsbeding van de polis toe te passen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, volgens de Belgische
rechter de toepasselijke wet, in de zin
van artikel 3 van de wet van 1 juli 1956
en van de artikelen 4 en 11 van het Verdrag van 4 mei 1971, niet de Franse wet,
maar de Belgische wet is (schending van
die bepalingen);
vierde onderdeel, de Belgische rechter,
om de richtlijn van 24 april 1972 toe te
passen, niet de Franse, maar de Belgische wet als in Frankrijk van kracht
zijnde wetgeving moet beschouwen
(schending van artikel 3-2 van de richtlijn van 24 april 1972 en van de artikelen
4 en 11 van het Verdrag van 4 mei 1971);
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het derde, schending van de artikelen
1120, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek;
doordat, het arrest, op de vordering
die tegen de Belgische verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de bestuurder van een in Belgie ingeschreven voertuig is ingesteld door de
passagier, die het slachtoffer is geworden van een ongeval in Frankrijk, beslist
dat de Belgische verzekeraar zich door
afgifte van de groene kaart verbindt om
aile personen die in Frankrijk voor vergoeding in aanmerking komen, volgens
de Franse normen schadeloos te stellen,
terwijl eiseres in de groene kaart haar
verzekerde heeft beloofd dat << in elk van
de erin genoemde landen het bureau van
dat land ... als verzekeraar de aansprakelijkheid aanvaardt, overeenkomstig de in
dat land geldende wettelijke regeling »,
zodat het arrest, doordat het eiseres verplicht om zelf te betalen wat door het
Franse bureau had moeten worden uitgekeerd, de bewijskracht van de groene
kaart miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en de verbindende kracht van
de verbintenis schendt (schending van
de artikelen 1120 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen
de middelen opgeworpen en hierin
bestaande dat die middelen van belang ontbloot zijn, nu de bestreden
beslissing door substitutie van motieven, naar recht verantwoord is,
enerzijds, door artikel 9, tweede lid,
van het Verdrag van 's-Gravenhage
van 4 mei 1971, goedgekeurd in Belgie bij de wet van 10 februari 1975,
krachtens hetwelk de benadeelden
een rechtstreekse vordering tot
schadevergoeding hebben op de verzekeraar van de aansprakelijke partij, indien zij die vordering mogen
instellen overeenkomstig de interne
wet van de Staat op welke grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, en, anderzijds, door artikel 3,
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, waaruit volgt dat de << lex loci
delicti commissi » van toepassing is :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
artikel 9, eerste lid, van het Verdrag
van 's-Gravenhage van 4 mei 1981
inzake de wet welke van toepassing
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is op de verkeersongevallen op de
weg, de benadeelden een rechtstreekse vordering tot schadevergoeding hebben op de verzekeraar van
de aansprakelijke partij, indien zij
dit recht bezittens krachtens de
overeenkomstig de artikelen 3, 4 of
5 van hetzelfde verdrag van toepassing zijnde wet, met name als zij dit
recht bezitten krachtens de interne
wet van de Staat van inschrijving
van het voertuig, die krachtens artikel 4, a, van dat verdrag van toepassing is op de aansprakelijkheid;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat het
bewuste ongeval te Ales in Frankrijk heeft plaatsgevonden, maar dat
slechts een enkel voertuig bij dat
ongeval was betrokken en dat het in
Belgie was ingeschreven, dat wil
zeggen in een andere staat dan die
op welks grondgebied het ongeval
heeft plaatsgevonden, met dit gevolg
dat krachtens artikel 4, a, van het
Verdrag van 's-Gravenhage van 4
mei 1971, de Belgische wet van toepassing was op de aansprakelijkheid overeenkomstig de voorwaarden van die bepaling en dat, overeenkomstig het eerste lid van artikel 9, van hetzelfde verdrag, de
benadeelden een rechtstreekse vordering hadden op de verzekeraar
van de aansprakelijkheid, voor zover de Belgische wet daarin voorziet;
Overwegende dat artikel 6, eerste
lid, van de Belgische wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen weliswaar bepaalt
dat de verzekering aan de benadeelde een eigen recht op de verzekeraar geeft; dat dit eigen recht echter
afhangt van het bestaan van een
verzekering ten tijde van het ongeval en de verzekeraar zich, in voorkomend geval, tegen het slachtoffer
dat zodanige vordering instelt, kan
beroepen op de gevallen van uitsluiting, bedoeld in artikel 4, § 1, van
dle wet van 1 juli 1956, inzonderheid
het geval bedoeld in artikel 4, § 1,
sub 2, krachtens hetwelk de echtge-
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noot van de sub 1 van dezelfde bepaling bedoelde personen, alsmede
hun bloed- en aanverwanten in de
rechte linie, van het recht op een
uitkering kunnen worden uitgesloten, mits dezen bij hen inwonen en
door hen worden onderhouden; dat
eruit volgt dat de rechtstreekse vordering die de benadeelde krachtens
de Belgische wet op de verzekeraar
bezit, in de regel enkel kan worden
ingesteld als de verzekeraar krachtens de overeenkomst of de wet tot
dekking gehouden is;
Overwegende dat de grond van
niet-ontvankelijkheid die de verweerders tegen de middelen opwerpen, hierop neerkomt dat de litisconsorten Goeminne tegen eiseres
een rechtstreekse vordering naar
recht konden instellen in de staat
van de Franse wet die de wet is van
de plaats waar het ongeval heeft
plaatsgevonden; dat, zelfs als die
wet op het geschil van toepassing
was, hetzij krachtens de regels van
het Verdrag van 's-Gravenshage,
hetzij overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
dan nog daaruit niet zou voortvloeien dat, krachtens de Franse wet of
de bepalingen van dat verdrag, de
verplichting van de verzekeraar jegens de benadeelde niet afhangt van
de verzekeringsovereenkomst en
van de wet onder de gelding waarvan de overeenkomst is gesloten;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders opgeworpen en hierin bestaande dat het
middel van belang ontbloot is « daar
het derde middel niet gegrond is » :
Overwegende dat het hiervoren
overgenomen derde middel in wezen
aanvoert dat het hof van beroep,
doordat het beslist dat de Belgische
verzekeraar zich door afgifte van de
groene kaart verbonden had om alle
personen die in Frankrijk voor uitkering in aanmerking komen, vol-
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gens de Franse normen schacleloos
te stellen, de bewijskracht van die
groene kaart, alsmede de verbindende kracht van die verplichting miskent, op grond dat wat volgens de
groene lmart moet worden uitgekeerd, niet ten laste komt van eiseres, maar wel van het Franse bureau;
Overwegende dat de groene kaart
enkel kan doen vermoeden dat er
een verzekeringsovereenkomst bestaat, maar dat de verzekeraar, niettegenstaande de afgifte van die
kaart, tach het recht behoudt te bewijzen dat het schadegeval niet gedekt was; dat eruit volgt dat de afgifte van die kaart niet ter zake
doet bij de besli.ssing over de rechtstreekse vordering van de benadeelden op de verzekeraar en dat de
overwegingen van het arrest over de
afgifte van die kaart door eiseres
die beslissing niet naar recht kunnen verantwoorden;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op de door verweerders tegen de drie middelen opgeworpen
grand van niet-ontvankelijkheid
blijkt, de Belgische wet op het geschil van toepassing is, zowel voor
de aansprakelijkheid als voor de
rechtstreekse vordering van de benadeelden tegen de verzekeraar van
de aansprakelijkheid, overeenkm.nstig de artikelen tl, a, en 9, eerste
lid, van het Verdrag van 's-Gravenhage van 4... mei 1971;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben geoordeeld dat de Belgische
wet van toepassing is op de aansprakelijkheid voor het ongeval, beslist dat de omvang van de door de
verzekeraar van de aansprakelijkheid verschuldigde dekking onderworpen is aan de Franse wet van de
plaats van het ongeval;
Dat het hof van beroep aldus zijn
beslissing niet nc..ar 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 vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luilc.
26 april 1990 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van
Heeke en Simont.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN

-BELASTINGZAKEN - VORDERING INZAKE EEN
GESCHIL DAT ZONDER MEER BETREKKING
HEEFT OP DE UITLEGGING EN DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGWETTEN - ZAAK
WAARVAN MEDEDELING AAN HET O.M. IS
VEREIST- GEEN VERMELDING VAN HET ADVIES VAN HET O.M. - GEVOLG.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

BELASTINGZAKEN - VORDERING INZAKE EEN GESCHIL DAT ONDER MEER BETREKKING
HEEFT OP DE UITLEGGING E~J DE TOEPASSING VAN BELASTINGWETTEN- ZAAK WAARVAN MEDEDELING AAN HET O.M. IS VEREIST
- ARREST WAARIN GEEN MELDING WORDT
GEMAAKT VAN HET ADVIES VAN HET O.M.GEVOLG.

3° OPENBAJI.R MINISTERIE

VERPLICHTI:'-IG VOOR DE · BESLAGRECHTER EN
VOOR DE RECHTER IN KORT CEDING OM DE
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IN ART. 764, EERSTE LID, GER.W. BEDOELDE
VORDERINGEN AAN HET O.M. MEDE TE DELEN.

4° KORT GEDING-

VERPLICHTING VOOR
DE RECHTER IN KORT GEDING OM DE IN ART.
764, EERSTE LID, GER. W. BEDOELDE VORDE·
RINGEN AAN HET O.M. MEDE TE DELEN.

5° BESLAG -

VERPLICHTING VOOR DE BESLAGRECHTER OM DE IN ART. 764, EERSTE
LID, GER. W. BEDOELDE VORDERINGEN AAN
HET O.M. MEDE TE DELEN.

1o en 2° De vordering inzake een geschil

dat, bij een handeling tot invordering
van een belastingschuld, onder meer
betrekking heeft op de uitlegging en
de toepassing van belastingwetten, inzonderheid op het bestaan van de titel
van de belasting en op de draagwijdte
van art. 300 W.LB., is een vordering inzake belastingen, in de zin van art.
764, eerste· lid, 100, Ger. W.; derhalve
nietig is de beslissing die uitspraak
doet over die vordering, zonder melding te maken van het advies van het
O.M, wanneer uit de stukken waarop
het Hoi vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het advies is gegeven (1).
(Artt. 764, eerste lid, 10°, en 780
Ger.W.)
3°, 4° en 5° Hoewel de beslagrechter, zo-

als de rechter in kort geding, in de regel uitspraak doet zonder de bijstand
van het O.M, ontslaat geen enkele
wetsbepaling, noch enig algemeen
rechtsbeginsel die rechters van de verplichting om de in art. 764, eerste lid,
Ger. W. bedoelde vorderingen aan het
O.M. mede te delen (2).

-------------------1
(1) Zie Cass., 9 nov. 1989, A.R. nr. 8454 (A.C.,
1989-90, nr. 151).
(2) Zie DE LEVAL, Traite des saisies, 1988, nr.
32, biz. 54-55; idem, Jurisprudence du Code judiciaire, Saisies et voies d'execution 1395/14,
nr. 6; DE LEVAL en VAN COMPERNOLLE, « Apergu
des regles communes aux saisies conservatoire
et aux voies d'execution ,, in Les voies conser-

vatoires et d'execution - Bilan et perspectives,
1982, nr. 23, biz. 27; FETIWEIS, Manuel de
pmcedure civile, 2e dr. 1987, nrs. 310 en 311,
biz. 242-243; VAN COMPERNOLLE, Examen de jurisprudence, 1972 tot 1986; « Droit judiciaire
prive, Saisies conservatoires et voies d'execution », R.C.J.B.. , 1987, nrs. 3 en 10, biz. 400-401
en 410-411.

(« IMMOINVEST » N.V. NAAR LUXEMBURGS
RECHT· T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 8547)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 mei 1988, onder nr.
20026/87 van de algemene rol door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1321 van het Burgerlijk
Wetboek, miskenning van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging,
schending van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, inzonderheid
vastgelegd in laatstgenoemd artikel,
schending van de artikelen 764, 10°, 780,
1° en 4°, 1413, 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek, 245, 246, 266, 294 en 300 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over het verzet van eiseres tegen een
vroeger arrest dat op 26 mei 1987 jegens
haar bij verstek is gewezen en waarbij
verweerder werd gemachtigd om ten laste van eiseres een onroerend en roerend
bewarend beslag te leggen ten belope
van 1.855.903.380 frank, op het gebouw
<< Chateau de Herbeumont » genaamd,
dat eigendom is van eiseres en op alle
roerende zaken die de inboedel van die
eigendom uitmaken, met inbegrip van de
kunstvoorwerpen en de wijnkelder, vooraf vaststelt dat verweerder de belastingen, ingekohierd ten laste van een vennootschap onder firma Roger Kirschen,
ten belope van dat bedrag van
1.855.903.380 frank invorderde; dat Hilaire Beelen een van de vennoten van die
maatschappij was; << dat het gebouw,
Chateau de Herbeumont genaamd, waarop het litigieuze beslag betrekking heeft,
door (eiseres) is gebouwd (... ), op grand
die zij in juni 1983 en 1984 heeft aangekocht; dat (eiseres) op 12 augustus 1975
is opgericht, waarbij 94 van de 100 aandelen, die haar maatschappelijk kapitaal
uitmaken, door de N.V. Baikal, Luxemburgse holdingmaatschappij, zijn genamen; dat de N.V. << La Grande Terre »,
een andere Luxemburgse maatschappij,
sedert 13 januari 1983 de 94 aandelen bezit, terwijl de 6 overige, die tot 18 okto-
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ber 1985 eigendom waren van zes verschillende natuurlijke personen, sedertdien aan een enkele persoon toebehoren;
dat Hilaire Beelen 5 % van de aandelen
van de N.V. « La Grande Terre » bezit;
dat artikel 17 van de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalt dat de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor aile verbintenissen van de vennootschap >>; dat
(verweerder) inzonderheid concludeert
dat (hij) « de invordering van de door de
(v.o.f.) Kirschen verschuldigde belasting
(mag) eisen ten laste van het vermogen
van Beelen », nu (eiseres) << en Beelen
een enkele persoon uitma(ken), ten laste
waarvan (hij) de ontdoken belasting
(mag) invorderen » ; dat (verweerder) betoogt dat « Beelen in werkelijkheid het
" zwart geld " van de klanten van Kirschen heeft gebruikt om voor zichzelf
een buitensporig fortuin te vergaren en
daarbij zijn eigen onvermogen heeft bewerkt », en vervolgens zegt « dat het verzet niet gegrond is; voor zoveel nodig het
arrest van 26 mei 1987 bevestigt, waarbij
(verweerder) gemachtigd wordt bewarend beslag te leggen op de daarin beschreven onroerende en roerende goederen », en de argumentering van eiseres
afwijst volgens welke « de vennootschap
onder firma Kirschen een bezwaarschrift
tegen de ingekohierde belastingen heeft
ingediend (en) (... ) er nog steeds geen
uitspraak is gedaan over die bezwaren »;
« artikel 300 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen te dezen duidelijk
niet van toepassing (was), aangezien de
belasting is ingekohierd ten laste van de
v.o.f. Kirschen, en niet ten laste van Beelen in zijn persoonlijke naam, evenmin
als ten laste van (eiseres), natuurlijk » ;
« het kohier de titel van de belastingadministratie uitmaakt »; « niet wordt betwist dat er geen titel bestaat (hoe zou
dat kunnen? » ten laste van Beelen, of
ten laste van (eiseres) »; krachtens artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek
aileen op de goederen van de schuldenaar van de beslagleggende schuldeiser
bewarend beslag kan worden gelegd; er
echter nooit is beweerd, ook thans niet,
dat (eiseres) enig bedrag aan de Belgische belastingadministratie verschuldigd
is (...) », op grond: (1) « dat krachtens artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek
iedere schuldeiser bewarend beslag kan
leggen op de goederen van zijn schuldenaar als (... ) de schuldvordering tot zekerheid waarvan het bewarend beslag is
gelegd, zeker en opeisbaa:c is, en vaststaande of vatbaar voor een voorlopige
raming door de rechter (artikel 1415 van
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het Gerechtelijk Wetboek); dat de beslagrechter in beginsel geen kennis neemt
van de grond van het geschil, aangezien
het onderzoek van de zaak beperkt blijft
tot de aanwijzingen van het bestaan van
de schuldvordering; dat de voormelde
toepassingsvoorwaarden, waaraan de
schuldvordering van de beslaglegger
moet voldoen, in het stadium van het bewarend beslag soepel worden toegepast,
zonder het krediet van een partij in het
gedrang te brengen om een zeer hypothetische schuldvordering te waarborgen »; « dat het hof, gelet op de mate
waarin het geschil aanhangig is, geen
stelling hoort te nemen nopens de geldigheid of de nietigheid van (eiseres) of van
de maatschappijen die de overdracht van
de gelden hebben kunnen dekken; dat
het, in het stadium van de onderhavige
bewarende procedure, voldoende is dat,
op grond van de aangevoerde gegevens,
de aannemelijkheid van de beweringen
van een partij in aanmerking kan worden genomen; als zij door de door de andere partij gewekte schijn geloofwaardig
worden »; (2) « dat het zonder belang is
dat de (v.o.f. R. Kirschen) een beroep
heeft ingediend tegen (de) (te haren laste voor een totaal bedrag van
1.855.903.380 frank ingekohierde belastingen), nu (verweerder) ingevolge artikel
300 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, niettegenstaande bezwaar of
beroep, beslag kan leggen of andere
maatregelen kan nemen, welke ertoe
strekken de invordering te waarborgen
van de betwiste belastingen »; « dat daaruit volgt dat (verweerder aantoont) dat
(zijn) schuldvordering zeker, opeisbaar
en vaststaan is »; (3) « dat uit (...) de in
de de batten overgelegde stukken blijkt :
- dat (eiseres) en de naamloze vennootschap Baikal zijn opgericht met een
maatschappelijk kapitaal respectievelijk
van 1.000.000 frank en 1.100.000 frank;
dat de door (eiseres) op 31 december
1982 opgestelde balans als enige activa
een realiseerbaar tegoed van 247.500
frank (voorschotten) en 487.003 frank
(beschikbaar) vertoont; dat uit de op 31
december 1983 afgesloten balans (van eiseres) een post vastliggende activa ten
belope van 45.909.763 frank blijkt en andere activa in omloop ten belope van
4.025.196 frank, waarbij in het opvraagbaar passief een bedrag van 49.378.196
frank voorkomt; dat (eiseres) op grond
voor 3.300.000 frank heeft gekost; dat
vaststaat dat de bouw op die grond van
het zogenaamde « Chateau de Herbeumont » meer dan 200.000.000 frank heeft
gekost; dat niet blijkt dat (eiseres), gelet
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op de cijfers uit de voormelde balansen,
in staat was een zo duur gebouw op te
richten; dat zelfs als men uitgaat van de
(voor ei,:3eres) meest gunstige onderstelling, te weten dat de post opvraagbaar
passief ten belope van 49.378.781 frank
in de balans van 31 december 1983, een
schuld is voor een voorschot dat derden
volledig voor de bouw van het pand hebben toegestaan, dit bedrag duidelijk niet
volstaat om de kosten van de bouw te
dekken; dat (eiseres) geen enkele inlichting verschaft nopens de identiteit van
de derden-schuldeisers; dat blijkt uit de
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Luxemburg op 15 mei 1985 (balans 31 december 1983) en 10 juni 1985
(balans 31 december 1984) neergelegde
balansen van de naamloze vennootschap
Baikal, die tot 12 januari 1983 94% van
de aandelen van (eiseres) bezat, dat die
maatschapij evenmin over de middelen
beschikte om de bouw van het litigieuze
pand te financieren (kapitaal: 1.100.000
frank; vastliggende activa: 1.143.579
frank; vlottend tegoed: 3.502 frank (1983)
en 4.301 frank (1984); schulden aan derden, identiek voor beide jaren: 2.043.434
frank, en een deficit voor de twee voornoemde boekjaren); dat (eiseres) geen
enkele uitleg verschaft over de financiiHe
mogelijkheden van de naamloze vennootschap « La Grande Terre », die vanaf 12
januari 1983 94 % van de aandelen van
(eiseres) bezit, en evenmin de identiteit
vermeldt van de personen of instellingen
die de bouw van het « Chateau de Herbeumont » gefinancierd zouden hebben;
« dat het aldus plausibel is dat Hilaire
Beelen de geldmiddelen voor het bouwproject van (eiseres) geheel of gedeeltelijk heeft verschaft, en dat zij voortkomen uit de vennootschap onder firma
Roger Kirschen, nu (eiseres) geen enkele
uitleg geeft over de oorsprong van de
geldmiddelen die bij de voornoemde
bouw zijn aangewend; dat het daarom
niet uitgesloten is dat (eiseres), door de
wijze waarop zij optreedt derden - zoals (verweerder) - op een dwaalspoor
brengt door een schijntoestand te scheppen die als dusdanig niet met de werkelijkheid overeenstemt '' ,
terwijl noch uit het arrest, noch uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de zaak aan het openbaar ministerie is meegedeeld en dat een
magistraat van het openbaar ministerie
zijn advies heeft gegeven; het arrest
nochtans, door de vorenvermelde motieven (2), uitspraak doet over de draagwijdte van het belastingkohier, inzonder-
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heid over het bestaan van de titel van de
belasting, en over de draagwijdte van artikel 300 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zulks met betrekking
tot een handeling van invordering van
een belastingschuld; de aan het hof van
beroep voorgelegde betwisting dus gegrond was op de belastingwetten en de
toepassing van de eigen regels van die
wetten impliceerde; daaruit volgt dat de
zaak een vordering inzake belastingen
betrof, in de zin van artikel 764, 10°, van
het Gerechtelijk Wetboek en ingevolge
genoemd artikel 764, 10°, op straffe van
nietigheid aan het openbaar ministerie
moest worden meegedeeld; het arrest
overigens op straffe van nietigheid de
naam moest bevatten van de magistraat
die zijn advies heeft gegeven en de vermelding van dat advies, zulks overeenkomstig artikel 780, 1° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek; daaruit volgt dat het
arrest de artikelen 764, 10°, en 780, 1° en
4°, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt:

Overwegende dat, ingevolge artikel 764, eerste lid, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek, de vorderingen
inzake belastingen, uitgenomen voor
de vrederechter, op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie
worden meegedeeld; dat het vonnis,
zoals artikel 780 van hetzelfde wethoek 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 eerste aanleg als in
hoger beroep van toepassing zijn;
Overwegende dat het bestreden
arrest zegt dat niet gegrond is het
verzet van de eisende vennootschap
tegen het op 26 mei 1987 gewezen
arrest, waarbij het Hof van Beroep
te Luik, met wijziging van de beschikking op verzoekschrift d.d. 14
januari 1987 van de beslagrechter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau, verweerder inzonderheid had gemachtigd om onroerend en roerend bewarend beslag
te leggen op een onroerend goed
van de eisende vennootschap en op
alle roerende goederen die de inboedel van die eigendom uitmaken; dat
verweerder die beslagen wilde leg-
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gen tot zekerheid van een schuldDat een dergelijke vordering een
vordering van 1.855.903.380 frank, vordering inzake belastingen is, in
welk bedrag door een vennootschap de zin van voornoemd artikel 764,
onder firma Roger Kirschen als eerste lid, 10°;
vennootschaps belasting verschuldigd
Overwegende dat het bestreden
zou zijn;
arrest geen vermelding van het adDat de eisende vennootschap in vies van het openbaar ministerie behaar conclusie betoogde dat zij de vat; dat uit geen enkel stuk waarop
ten name van de vennootschap on- het Hof vermag acht te slaan, blijkt
der firma Kirschen ingekohierde be- dat het openbaar ministerie zijn adlasting niet verschuldigd was, dat vies heeft gegeven;
laatstgenoemde vennootschap tegen
Dat het zonder belang is dat het
de te haren laste ingekohierde be- bestreden arrest uitspraak doet op
lastingen een bezwaar had inge- het hoger beroep tegen een beschikdiend, dat over dat bezwaar nog king van de beslagrechter;
geen uitspraak was gedaan en dat
Dat de regel van artikel 764, eerartikel 300 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen op de feiten ste lid, 10°, van het Gerechtelijk
van de zaak niet van toepassing Wetboek immers toepasselijk is op
was, nu de belasting ten laste van de aan genoemde rechter voorgelegdie vennootschap, een derde per- de vorderingen;
soon, was ingekohierd en het kohier
Dat weliswaar niet kan worden
de titel van de belastingadministra- betwist dat die vorderingen, overtie uitmaakt;
eenkomstig artikel 1395, tweede lid,
van hetzelfde wetboek, worden ingeDat het bestreden arrest, in ant- steld en behandeld zoals in kort gewoord op die conclusie, zegt « dat ding, behalve in de gevallen waarin
het zonder belang is dat de (ven- de wet bepaalt dat zij worden ingenootschap onder firma) Kirschen te- steld bij verzoekschrift;
gen die aanslagen beroep heeft ingeDat evenmin kan worden betwist
steld, nu artikel 300 van het Wet- dat artikel 765, tweede lid, van hethoek van de Inkomstenbelastingen zelfde wetboek, v66r zijn wijziging
niettegenstaande bezwaar of beroep bij de wet van 4 mei 1984, uitdruk(verweerder) het recht verleent om kelijk bepaalde dat de beslagrechter
beslag te leggen of de overige maat- uitspraak deed zonder de bijstand
regelen te nemen welke ertoe strek- van het openbaar ministerie en dat
ken de invordering te waarborgen die wet van 4 mei 1984 aileen de
van de betwiste belastingen; dat wijziging van dat artikel 765 beoogdaaruit volgt dat de Belgische Staat de, voor zover daarin het advies van
en de ontvanger van de directe beopenbaar ministerie voor een allastingen aantonen dat hun schuld- het
leensprekende
rechter verplicht was
vordering zeker, opeisbaar en vast- gesteld, zodat de
toestand van de bestaand is »;
slagrechter, die niet onder toepasOverwegende dat verweerders sing viel van de oude regel van artivordering aldus een geschil betrof kel 765, ongewijzigd blijft;
Dat uit die bepalingen volgt dat
dat, bij een handeling tot invordering van een belastingschuld, inzon- de beslagrechter, zoals de rechter in
derheid betrekking had op de uitleg- kort geding, in de regel uitspraak
ging en de toepassing van de belas- doet zonder de bijstand van het
tingwetten, meer bepaald op het openbaar ministerie, maar geen enbestaan van de titel van de belas- kele wettelljke bepallng noch enig
ting en op de draagwijdte van arti- algemeen rechtsbeginsel die rechkel 300 van het Wetboek van de In- ters ontslaan van de verplichting de
vorderingen bedoeld in artikel 764,
komstenbelastingen;
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eerste lid, van dat wetboek aan het
openbaar ministerie mede te delen;
Dat het arrest aldus de door eiseres aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is,
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het arrest dat, in die materie, de interest tot betaling waarvan het een partij veroordeelt, louter als jaarlijkse interest bestempelt, zonder daarbij te
zeggen of het die interest als compensatoir, dan wei als moratoir aanmerkt
(1). (Art. 97 Gw.; artt. 1146, 1147, 1153,
1154, 1382 en 1383 B.W.)
(ROYALE BELGE N.V. E.A. T. BONAFEDE, ISER)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
ARREST ( vertaJing)
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde ar(A.R. nr. 8577}
rest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feiHET HOF; - Gelet op het bestretenrechter over; verwijst de zaak den arrest, op 27 mei 1987 door het
naar het Hof van Beroep te Brussel. Hof van Beroep te Luik gewezen;
26 april 1990 - 1e kamer - Voorzitter
Over het middel: schending van de aren verslaggever: de h. Sace, afdelingstikelen
1146, 1147, 1153, 1154, 1382, 1383
Gelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. Velu, eerste advocaat-generaal van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Grondwet,
doordat het arrest beslist dat in de maBruyn.
teriele schade die de verweersters hebben opgelopen door het verlies van het
inkomen van hun rechtsvoorganger, die
is overleden ten gevolge van een verkeersongeval dat op 10 april 1980 plaatshad, begrepen is de reeds geleden schade, te weten 1.911.000 frank, enerzijds,
en de toekomstige schade, te weten
3.005.558 frank, anderzijds, zodat de materiele schade in totaal 4.916.558 frank
bedraagt, en vervolgens : a) de eisende
verzekeringsmaatschappij en eiser in soNr. 503
lidum veroordeelt om aan de eerste verweerster 3.277.705 frank voor haarzelf en
1.092.568 frank als wettelijke vertegen1e KAMER - 26 april 1990
woordiger van haar twee minderjarige
kinderen te betalen; b) eiser en de derde
eiseres in solidum veroordeelt om aan de
1° INTEREST - GERECHTELIJKE INTEREST tweede verweerster 546.284 frank te betalen; c) de eisende partijen veroordeelt
- JAARLIJKSE INTEREST - BEGRIP.
om vanaf 10 april 1980 de jaarlijkse interest tegen de opeenvolgende wettelijke
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN rentevoeten
te betalen op 3.277.705 frank,
ARRESTEN - REDENEN - ALGEMENE 1.092.568 frank en 546.248 frank; d) vastDUBBELZINNIGHEID BEBEGRIPPEN stelt dat de eisende verzekeringsmaatGRIP.
schappij de derde eiseres moet vrijwaren
voor de tegen haar uitgesproken veroor1o en 2° De uitdrukking « jaarlijkse inte- delingen,
rest » kan zowel op compensatoire als
terwijl, eerste onderdeel, inzake aanop moratoire interest betrekking hebben, en inzake aansprakelijkheid bui- sprakelijkheid buiten overeenkomst geen
ten overeenkomst mag de rechter moratoire interest op het bedrag van een
laatstbedoelde interest niet doen ]open
op het bedrag van een schuldvordering
(1) Zie Cass., 22 jan. en 29 april 1968 (A.C.,
inzake schadevergoeding v66r de uit- 1968, 691 en 1082) en 24 feb. 1969 (ibid., 1969,
spraak van de beslissing tot toeken- 606) en 4 nov. 1985, A.R. nr 7398 (ibid.,
ning ervan; derhalve dubbelzinnig is 1985-86, nr. 144).

1------------------
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schuldvordering inzake schadevergoeding verschuldigd kan zijn voordat de
beslissing tot toekenning ervan is gewezen; onder de uitdrukking « jaarlijkse interest » die in het arrest, zonder meer,
wordt gebruikt, zowel moratoire als compensatoire interest wordt verstaan; daaruit volgt dat het arrest, als het ertoe
strekt moratoire interest toe te kennen
op de aan de verweerster als schadevergoeding toegekende bedragen, de regels
schendt volgens welke, inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, de rechter geen moratoire interest mag doen lopen voor een schuldvordering inzake
schadevergoeding voordat de beslissing
tot toekenning ervan is gewezen (scherrding van de artikelen 1146, 1147, 1153,
1154, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) en het arrest, door de interest
tot betaling waarvan de eisende partijen
zijn veroordeeld zonder meer als jaarlijks te bestempelen, in elk geval in het
onzekere laat of het die interest als een
moratoire dan wel als een compensatoire
interest beschouwt, zodat het Hof de
wettigheid van die veroordeling niet kan
toetsen en het arrest niet naar recht is
verantwoord (schending van dezelfde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek), of
althans niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, het hof van beroep,
doordat het 10 april 1980 in aanmerking
neemt voor de interest op 3.277.705
frank, 1.092.568 frank en 546.284 frank,
waarin de vergoeding tot herstel van de
schade van v66r zijn beslissing is begrepen, niet antwoordt op de conclusie van
de eerste eiseres, waarin deze aanvoert
dat 10 oktober 1983 als gemiddelde datum in aanmerking moet worden genamen voor de aanvang van de interest op
de bedragen ter vergoeding van de reeds
vaststaande schade; daaruit volgt dat het
arrest, doordat het 10 april 1980 in aanmerking neemt als aanvangspunt voor
de interest op de bedragen waarin de
vergoeding van de reeds vaststaande
schade was begrepen, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, geen compensatoire
interest kan worden toegekend voor het
tijdvak van v66r het ontstaan van de
schade; in zoverre de bedragen van
3.277.705 frank, 1.092.568 frank en 546.284
frank strekken tot vergoeding van de
schade van 10 april 1980 tot de datum
van het arrest, de compensatoire interest
op dle bedragen noodzakelijk is toege-
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kend voor de tijdvakken waarin de schade nog niet bestond; daaruit volgt dat het
arrest, doordat het 10 april 1980 in aanmerking neemt als aanvangspunt voor
de interest op de bedragen waarin de
vergoeding van de reeds vaststaande
schade was begrepen, aan de verweersters een vergoeding voor een niet geleden schade toekent (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek;
vierde onderdeel, het arrest van het
hof van beroep, doordat het 10 april 1980
in aanmerking neemt als aanvangspunt
voor de interest op de bedragen van
3.277.705 frank, 1.092.568 frank en 546.284
frank, waarin de vergoeding tot herstel
van de toekomstige schade van de verweersters is begrepen, niet antwoordt op
de conclusie van de eerste eiseres, waarin deze aanvoert dat die vergoeding, die
uitsluitend op de toekomst betrekking
heeft << moet worden verhoogd met de interest vanaf de uitspraak van het arrest »; daaruit volgt dat het arrest, doordat het 10 april 1980 in aanmerking
neemt als uitvangspunt voor de interest
op de bedragen waarin de vergoeding
voor de toekomstige schade is begrepen,
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
vijfde onderdeel, in zoverre de respectieve bedragen van 3.277.705 frank,
1.092.568 frank en 546.284 frank een toekomstige schade vergoeden, de daarop
toegekende interest slechts kon beginnen te lopen vanaf de uitspraak van het
arrest; daaruit volgt dat het arrest, doordat het 10 april 1980 in aanmerking
neemt als aanvangspunt voor de interest
op de bedragen waarin de vergoeding
van de toekomstige schade is begrepen,
aan de verweersters een vergoeding toekent voor een niet geleden schade
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de uitdrukking
« jaarlijkse interest » zowel op de
compensatoire als op de moratoire
interest betrekking kan hebben, terwijl inzake aansprakelijkheid buiten
overeenkomst de rechter laatstbedoelde interest niet mag doen lopen
op het bedrag van een schuldvordering inzake schadevergoeding v66r
de uitspraak van de beslissing tot
toekenning ervan;
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Overwegende dat het arrest in het
onzekere laat of het oordeelt dat de
interest die het toekent vanaf 10
april 1980, te weten de datum van
het ongeval, compensatoire dan wel
moratoire interest is;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
andere onderdelen van het middel,
die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet
over de interest op de aan de verweersters « voor de materiiHe schade » toegekende vergoedingen, alsmede over de kosten; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsGelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. Velu, eerste advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Simont.

Luidens art. 7bis, § 7, wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij K.B. nr. 88 van 11 nov.
1967, zijn de in deze wet bedoelde instellingen van openbaar nut ertoe gehouden, onder dezelide voorwaarden
als de Staat, het algemeen « Jastenkohier » van de overeenkomsten van de
Staat toe te passen; wanneer de overeenkomst geregeld wordt door het bestek van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting, waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het M.B. van
14 okt. 1964 betreffende het algemeen
« lastenkohier » voor de overeenkomsten van de Staat, alsmede door het
bijzonder « lastenkohier » van deze instelling, mag het bijzonder bestek niet
afwijken van het algemeen bestek tenzij binnen de grenzen van art. 4, § 3,
K.B. van 14 okt. 1964 betreffende het
sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat, te weten de bijzondere eisen van de overeenkomst.
(LA MAISON DES HOMMES C.V. T. ABAY N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8603)

26 april 1990 -
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KAMER -

26 april 1990

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN) - AFWIJKINGEN AAN HET ALGEMEEN LASTENKOHIER
- BIJZONDERE EISEN VAN DE OVEREENKOMST - ART. 4, § 3, K.B. 14 OKT. 1964 DRAAGWIJDTE.

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 4 maart en 28 juni
1988 door het Hof van Beroep te
Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 3, 4, inzonderheid
§§ 1 en 3, van het koninklijk besluit van
14 oktober 1964 betreffende het sluiten
van overeenkomsten voor rekening van
de Staat, 1, 7 bis, § 7, van de wet van 16
maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut,
zoals gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 88 van 11 november
1967, en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep oordeelt
dat met betrekking tot de opeisbaarheid
van de moratoire interest de hoofdvordering van verweerster gegrond is en eiseres veroordeelt om haar provisioneel een
frank te betalen op grond van de in het
arrest van 4 maart 1988 vermelde redenen : << dat in verband met de instellingen van openbaar nut, artikel 4, § 3, laatste lid, van het koninklijk besluit van 14
oktober 1964 betreffende het sluiten van
overeenkomsten voor rekening van de
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Staat, bepaalt dat het bijzonder lastenkohier daarenboven volgens het geval aanduidt: " de afwijkingen op de bepalingen van het algemeen lastenkohier, in
overeenstemming met de bijzondere eisen van de overeenkomst "; dat dus duidelijk blijkt dat, zo al in de bijzondere
lastenkohieren wordt verwezen naar het
algemeen lastenkohier (artikel 3 van het
koninklijk besluit van 14 oktober 1964)
afwijkingen van dat algemeen bestek
echter impliceren dat er " bijzondere eisen van de overeenkomst " bestaan en
dat aldus het enkele feit dat de aannemer met de afwijking heeft ingestemd,
blijkbaar niet voldoende is om hem te
verbinden » en op grond van de in het
arrest van 28 juni 1988 uiteengezette redenen: « dat (eiseres) zich niet kan beroepen op "bijzondere eisen van de overeenkomst " of op een enkele ervan, van
welke eisen uitdrukkelijk gewag wordt
gemaakt in artikel 4, § 3, laatste lid, van
het koninklijk besluit van 14 oktober
1964, en die, indien zij bestonden, een
verantwoording konden zijn voor de afwijking van het algemeen bestek van de
Staat, die onder andere voorkomt in artikel 15 D van het bijzonder bestek SN/
C68 van de Nationale Maatschappij voor
de Huisvesting ( ... ); bijgevolg moet worden beslist dat in de betreffende overeenkomsten geen rekening mag worden
gehouden met artikel 15 D van het bijzonder bestek SN/C68 van de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting en
toepassing moet worden gemaakt van
(... ) artikel 15 D, tweede lid, van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 »,

terwijl uit artikel 7 bis, § 7, van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar
nut, gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 88 van 11 november
1967, en uit artikel 3 van het koninklijk
besluit van 14 oktober 1964 betreffende
het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat, volgt dat de overeenkomsten die worden gesloten door instellingen van openbaar nut, zoals de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, slechts door het algemeen bestek
van de Staat worden geregeld, voor zover daarvan melding wordt gemaakt in
de overeenkomst met de aannemer; luidens artikel 4, § 1, van voormeld koninklijk besluit van 14 oktober 1964, dat is
overgenomen in artikel 4, § 1, hoek I van
het algemeen bestek van de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting, dat
op de overeenkomst van toepassing is
het bijzonder lasten.kohier de bijzon.dere
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bepalingen bevat die van. toepassing zijn
op een bepaalde overeenkomst; de bepalingen van het algemeen bestek van de
Staat dus slechts op een bepaalde overeenkomst van toepassing zijn onder de
dubbele voorwaarde dat de overeenkomst met de aannemer verwijst naar
dat algemeen bestek en dat het bijzonder bestek daarvan niet afwijkt; overigens artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964, dat is overgenomen in artikel 4, § 3, van hoek I van
het op de overeenkomst toepasselijk algemeen bestek van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, het recht
van de partijen om bij een bepaling van
het bijzonder bestek af te wijken van de
bepalingen van het algemeen bestek,
niet beperkt tot het enkele geval waarin
die afwijking noodzakelijk was ingevolge
bijzondere eisen van de overeenkomst,
zodat, eerste onderdeel, de arresten
die na vaststelling : 1o dat de tussen de
partijen gesloten overeenkomst was geregeld door het algemeen bestek SN/C68
van de Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting met een uitdrukkelijke verwijzing naar het ministerieel besluit van
14 oktober 1964, dat het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaakt, maar ook door het bijzonder bestek SN/C68 van de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting, 2° dat
met betrekking tot de opeisbaarheid van
de moratoire interest, artikel 15 D van
het bijzonder bestek een afwijking inhield van artikel 15 D, tweede lid, van
het ministerieel besluit van 14 oktober
1964, wordt beslist dat met artikel 15 D
van het bijzonder bestek van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
geen rekening mag worden gehouden op
grond aileen de eiseres geenszins het bewijs !evert van de« bijzondere eisen van
de overeenkomst » tot verantwoording
van de afwijking van het algemeen bestek, aldus een voorwaarde wordt toegevoegd tot toepassing van de bepalingen
van het bijzon.der bestek waarin. het kon.in.klijk besluit van. 14 oktober 1964 n.iet
voorziet, en derhalve niet naar recht zijn
veran.twoord (schending van de in het
middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 3 en 4, §§ 1 en
3, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964);
tweede onderdeel, de arresten, nu zij
de toepassing van de afwijkende bepalingen van het bijzonder bestek en inzonderheid van artikel 15 D ervan, afhankelijk stellen van bijzondere eisen van de
overeenkomst, aan de artikelen 3 en 4,
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§§ 1 en 3, van boek I van het algemeen
bestek van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting, een uitlegging geven die niet te verenigen is met de bewoordingen, de betekenis en draagwijdte
ervan en derhalve de bewijskracht ervan
miskent (schending van de artikelen
1318, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);

derde onderdeel, doordat zij tussen
partijen geen toepassing willen maken
van artikel 15 D van het bijzonder bestek van de Nationale Maatschappij voor
de Huisvesting op basis waarvan de
overeenkomst wordt geregeld, bovendien
de verbindende kracht miskennen van
die bepaling, die de overeenkomst tussen
partijen vormt (schending van artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 7 bis, § 7,
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 88
van 11 november 1967 luidt als
volgt : « de zin in deze wet bedoelde
instellingen van openbaar nut zijn
gehouden om, onder dezelfde voorwaarden als de Staat, het algemeen,
lastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat toe te passen »;
Overwegende dat uit het arrest
van 4 maart 1988 volgt dat de tussen
de partijen gesloten overeenkomst
geregeld wordt door het bestek SN/
C68 van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting, waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het ministerieel besluit van 14 oktober
1964 betreffende het algemeen lastenkohier voor de overeenkomsten
van de Staat, alsmede door het bijzonder lastenkohier SN/C68 van de
Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting;
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de het sluiten van overeenkomsten
voor rekening van de Staat, te weten de bijzondere eisen van de overeenkomst;
Overwegende dat het arrest van
28 juni 1988, op grond van een onaantastbare beoordeling van de gegevens van de zaak, zegt dat eiseres
niet in staat is om van die eisen te
doen blijken;
Dat het arrest van 28 juni 1988,
door derhalve te beslissen dat te
dezen geen rekening kan worden
gehouden met artikel 15 D van het
bijzonder bestek SN/C68 van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, een juiste toepassing maakt
van de artikelen 3 en 4 van de koninklijk besluit van 14 oktober 1964;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter die,
zonder van de overeenkomst een
uitlegging te geven welke niet te
verenigen is met de bewoordingen
ervan, geen rekening houdt met zekere bepalingen ervan, de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de overeenkomsten slechts tot wet strekken van
degenen die ze hebben aangegaan,
voor zover zij wettig zijn aangegaan;
Dat het arrest van 28 juni 1988,
door te beslissen dat de litigieuze
bepaling op de overeenkomst niet
toepasselijk is, op grond dat zij strijdig is met artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964,
artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Overwegende dat, wil men niet alle betekenis ontnemen aan bedoeld
artikel 7 bis, dient te worden aangenomen dat het bijzonder bestek niet
mag afwijken van het algemeen bestek, tenzij binnen de grenzen van
Om die redenen, verwerpt de
artikel 4, § 3, van het koninklijk be- voorziening; veroordeelt eiseres in
sluit van 14 oktober 1954 betreffen- de kosten.

1114

HOF VAN CASSATIE

Nr. 505

wane en correctionele rechtbanken, en
46, §§ 2 en 3, van de wet van 26 juni 1963
tot instelling van een Orde van Architecten en, voor zover nodig, schending
van de artikelen 46, §§ 2 en 3, van de genoemde wet, 2, 782 en 783, laatste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek en van de
artikelen 20, 21, § 1, 23, 24 en 31 van de
w~t van 26 juni 1963,
doordat de bestreden beslissing, waarin uitspraak wordt gedaan over de zaak
die het bureau van de raad van de Orde
van Architecten van de provincie Namen
op zijn zitting van 16 mei 1988 naar de
tuchtrechtscolleges heeft verwezen, eiser
wegens de eerste telastlegging de tuchtsanctie van schorsing voor een duur van
Nr. 505
twee maanden oplegt,
terwijl het proces-verbaal van die zit1e KAMER - 26 april 1990
ting van het bureau, dat beslist eiser te
vervolgen, noch door de voorzitter, noch
door de secretaris, noch door enig ander
CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MIDDEL lid, dat mede de beslissing heeft gena- TUCHTZAKEN- NIET ONTVANKELIJK MID- men, is ondertekend; het ontbreken van
een handtekening leidt tot miskenning
DEL - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE ZAAK
ONREGELMATIG BIJ DE RECHTER AANHAN- van het in het middel aangevoerde algeGIG IS GEMAAKT - MIDDEL NIET VOORGE- meen rechtsbeginsel, of althans tot
schending van artikel 46, §§ 2 en 3, van
DRAGEN VOOR DE FEITENRECHTER.
de wet van 26 juni 1963 en van de artikeNiet ontvankelijk is het middel waarin len 782 en 783, laatste lid, van het Geenkel wordt aangevoerd dat de zaak rechtelijk Wetboek, die krachtens artikel
bij de eerste rechter of de appelrechter 2 van dat wetboek in tuchtzaken van toeonregelmatig aanhangig is gemaakt, passing zijn; de beslissing tot vervolging
wanneer het niet voor de feitenrechter bijgevolg nietig is (miskenning van dat
is voorgedragen en eiser zich over de beginsel en schending van aile bepalinzaak zelve heeft verdedigd (1).
gen); de raad van beroep bijgevolgd niet
bevoegd was om tegen eiser een sanctie
uit te spreken, aangezien zijn zaak niet
(B ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
op geldige wijze bij de raad aanhangig
was gemaakt (schending van de artikelen 20, 21, § 1, 23, 24 en 31 van de wet
ARREST ( verta]ing)
van 26 juni 1963) :
(A.R. nr. 8751)
26 april1990 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1989 door de
franstalige raad van beroep van de
Orde van Architecten gewezen;
Over het eerste middel: miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel dat
voor de authenticiteit van de gerechtelijke akten de handtekening van hun opstellers is vereist, inzonderheid vastgelegd in de artikelen 782 en 783, laatste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 155 en
189 van het Wetboek van Strafvordering,
10 van de wet van 1 mei 1849 op de ge-

----------------1
(1) Cass., 21 maart 1985, A.R. nr. 7158 (A.C.,
1984-85, nr. 443).

Over de door de eerste verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid hierin bestaande dat
het middel nieuw is :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser, alvorens
zich voor de raad van de Orde van
Architecten en voor de franstalige
raad van beroep van dezelfde orde
ten gronde te verdedigen, heeft aangevoerd dat de zaak onregelmatig
bij de raad van de Orde aanhangig
was gemaakt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en Kirkpatrick.
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KAMER -

1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

26 april 1990
PROVINCIEEN
BELASTINGEN -

GEMEENTEBELASTINGEN - GEMEENTEVERORDENING BEKENDMAKING ONDERWERP VAN DE BEKENDMAKING.

2° GEMEENTE

GEMEENTEVERORDENING - BEKENDMAKING - ONDERWERP VAN
DE BEKENDMAKING.

1"

en 2° Niet naar recht verantwoord is
de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad dat de bekendmaking van een gemeentelijke belastingverordening strijdig is met art.
102 Gemeentewet (oud), op grand dat
die bekendmaking niet de oorspronkelijke tekst van de later gewijzigde belastingverordening, maar enkel de wijzigende artikelen betrof, als daarbij
niet wordt vastgesteld dat die oorspronkelijke tekst niet overeenkomstig
de wettelijke vormen is bekendgemaakt.
(STAD DOORNIK T. PUBLICITE HBP N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1025 F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 september 1gsg
gewezen door de bestendige deputa-
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tie van de Provincieraad van Brabant, uitspraak doende als verwijzingsgerecht op verweersters bezwaar inzake gemeentebelasting 6p
de aanplakborden voor het belastingjaar 1gs3;
Gelet op 's ·Hofs arrest van 10 december 1g37 (1);
Over de door verv<ieerster tegen
de voorziening opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, te weten
dat de betekening van de verklaring
van cassatieberoep is gedaan op verzoek van de stad Doornik « vertegenwoordigd door haar college van
burgemeester en schepenen, in de
persoon van haar burgemeester »,
terwijl uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat het college van burgemeester en schepenen wettig door
de burgemeester kan worden vertec
genwoordigd in het kader van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen
go, go, en 148 van de Geme.entewet,
thans de artikelen 124, 8° (lees 123,
B") en 270 van de nieuwe Gemeente~
wet van 24 juni 1gss :
Overwegende dat de betekening
van de verklaring van cassatieberoep bij gerechtsdeurwaardersexploot van 8 november 1g88 vermeldt dat dit exploot aan de verwec
rende vennootschap wordt betekend
op verzoek van de stad Doornik,
vertegenwoordigd door haar college
van burgemeester en schepenen;
dat, ingevolge artikel go, go, van de
Gemeentewet van 30 maart 1g36,
thans artikel 123, 8°, van de nieuwe
Gemeentewet van 24 juni rgss, belast is met voeren van rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als
eiser, hetzij als verweerder betrokken is;
Overwegende dat dit exploot weliswaar de aanvulling bevat « in de
persoon van haar burgemeester »,
onmiddellijk na de woorden « vertegenwoordigd door haar college van
burgemeester en schepenen »; dat
die aanvulling ·evenwel ten overvloe(1} Cass., 10 dec. 1987, A.R. nr. F 831 F (A.C.,
1987-88, nr. 222).
·
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de is gegeven in zoverre dat exploot,
overeenkomstig de wet, vermeldt
dat de eisende stad door haar college van burgemeester en schepenen
is vertegenwoordigd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de tweede door verweerster
tegen de voorziening opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid, te
weten dat de gemeenteraad van eiseres op 31 oktober 1988 heeft besloten de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 24
oktober 1988 te « bevestigen », die
het instellen beoogde van cassatieberoep tegen de beslissing van de
bestendige deputatie van de Provincieraad van Brabant van 15 september 1988, terwijl artikel 148 van de
Gemeentewet, thans artikel 270 van
de nieuwe Gemeentewet van 24 juni
1988, bepaalt dat de gemeenteraad
dat college « machtigt » om in rechte op te treden, en er, wat de gemeenteraad betreft, een fundementeel onderscheid bestaat tussen het
verlenen van machtiging voor een
handeling en het bevestigen, ja zelfs
bekrachtigen, van een beslissing
van een ander orgaan van de gemeente:
Overwegende dat het college van
burgemeester en schepenen van de
eisende stad, zoals blijkt uit de stukken van de rechtspleging, op zijn
beraadslaging van 24 oktober 1988
heeft besloten in de zaak cassatieberoep in te stellen « zonder de machtiging van de gemeenteraad a£ te
wachten, gelet op de vervaltermijnen »; dat de gemeenteraad, zoals
blijkt uit dezelfde stukken, op 31 oktober 1988 heeft besloten die beslissing van het schepencollege te bevestigen;
Overwegende dat artikel 148 van
de Gemeentewet van 30 maart 1938,
thans artikel 270 van de nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in zijn
eerste lid bepaalt dat het college
van burgemeester en schepenen aile
handelingen verricht tot bewaring
van recht of tot stuiting van verja-
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ring en van verval en in zijn tweede
lid dat aile andere rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser
optreedt door het college mogen
·worden ingesteld na machtiging van
de gemeenteraad; dat daaruit volgt
dat het college van burgemeester en
schepenen, gelet op de desbetreffende termijnen van cassatieberoep, als
bepaald in de artikelen 4, tweede
lid, van de Patentenwet van 22 januari 1849 en 2 van de wet van 22
juni 1865 betreffende de bevoegdheid van de bestendige deputaties
om uitspraak te doen over de bezwaren inzake directe belastingen,
krachtens voormeld artikel 148 bevoegd was om in de zaak cassatieberoep in te stellen en dat de gemeenteraad derhalve overeenkomstig de
wet die beslissing van het college
heeft bevestigd;
Dat de tweede grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel: schending van de artikelen 129 van de Grondwet en 102 van
de Gemeentewet van 30 maart 1836,
doordat de bestendige deputatie, op
verweersters bezwaar waarin zij meer
bepaald betoogde dat de gemeenteraad
van eiseres « in plaats van een reglement goed te keuren, zich ertoe heeft beperkt een vroeger reglement door een
eenvoudige verwijzing te vernieuwen
met verdubbeling van het belastingtarief • en dat « de goedkeuring door verwijzing impliceert dat er geen regelmatige bekendmaking is, voor zover artikel
102 van de Gemeentewet de bekendmaking vereist door aanplakking van de
volledige tekst van het reglement, dat
wil zeggen van alle bepalingen waarbij
de burgers verplichtingen worden opgelegd •, in de bestreden beslissing, verweersters bezwaar aanneemt, op grond :
« dat de bekendmaking geen betrekking
heeft gehad op de oorspronkelijke tekst
van het op 28 maart 1983 gedeeltelijk gewijzigde belastingreglement, maar enkel
op de wijzigende artikelen; dat de bekendmaking niet volledig is zodat zij
strijdig is met artikel 102 van de Gemeentewet •,
terwijl artikel 102 van de Gemeentewet zegt dat « de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad of van
het college van burgemeester en schepe-
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nen , door omroeping en aanplakking ·van 28 maart 1983 onwettig is omdat
worden bekendgemaakt ongeacht of die het door een eenvoudige verwijzing
reglementen al dan niet een bestaand reglement wijzigen; dat artikel, bij een wij- naar een vroeger reglement is goedzigend reglement, niet oplegt het gewij- gekeurd; dat de grond van niet-ontzigde reglement of de ongewijzigde bepa- vankelijkheid derhalve niet kan
lingen ervan opnieuw bekend te maken; worden aangenomen;
daaruit volgt dat de bestreden beslissing,
Over het middel zelf :
door niet aileen de bekendmaking van
Overwegende dat de bestreden bede « wijzigende artikelen », dat wil zeggen de bekendmaking van de belasting- slissing de in het middel weergege- •
verordening van 28 maart 1983, te eisen, ven vermeldingen bevat; dat daaruit
maar ook een nieuwe bekendmaking van volgt dat de bij artikel 102 van de
de « oorspronkelijke tekst "• dat wil zeg- vroegere Gemeentewet vereiste begen van het belastingreglement van 8 'kendmaking niet de oorspronkelijke
mei 1978, zonder vast te stellen dat het tekst van het op 28 maart 1983 geniet reeds vroeger was bekendgemaakt,
de in het middel aangewezen wetsbepa- deeltelijk gewijzigde belastingreglement van 8 mei 1978 betrof, maar
lingen schendt :

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, te weten dat, zoals uit de bestreden beslissing blijkt, het belastingreglement tot vestiging van de
betwiste belasting door een eenvoudige verwijzing naar een vroeger reglement is goedgekeurd, dat, zoals
het Hof in zijn arrest van 10 december 1987 in de zaak heeft beslist,
een dergelijke werkwijze onwettig
is, dat het belastingreglement van
28 maart 1983 derhalve zelf onwettig
is en dat die overweging volstaat om
de beslissing van de bestendige deputatie van Brabant te verantwoorden, zodat het middel, ook al was
het gegrond, niet tot vernietiging
van die beslissing kan leiden :
Overwegende dat de bestreden beslissing het bezwaar van de verwerende vennootschap aanneemt,
hoofdzakelijk op grond dat de bekendmaking door omroeping en
aanplakking niet de oorspronkelijke
tekst van het op 28 maart 1983 gedeeltelijk gewijzigde belastingregle-,
ment betrof, maar enkel de wijzigende artikelen, dat die bekendmaking niet volledig is en dat zij
strijdig is met artikel 102 van de Gemeentewet;
Dat uit geen enkele vermelding
van die beslissing, noch uit het op
10 december 1987 in de onderhavige
zaak gewezen arrest van het Hof,
blijkt dat het belastingreglement

enkel de op die datum gewijzigde
artikelen van dat reglement en dat
die onvolledige bekendmaking, volgens de beoordeling van de bestendige deputatie, de voorschriften van
voornoemd artikel 102 schendt;
Overwegende dat evenwel uit
geen enkele vermelding van die beslissing blijkt dat de bestendige deputatie heeft vastgesteld dat de oorspronkelijke tekst van het genoemde belastingreglement niet overeenkomstig de bij de wet bepaalde
vormvereisten zou zijn bekendgemaakt;
Dat de bestendige deputatie, n:u
zij zulks niet heeft vastgesteld, haar
beslissing dat de bekendmaking van
aileen de op 28 maart 1983 gewijzigde bepalingen van dat reglement
niet voldeed aan artikel 102 van de
oude Gemeentewet van 30 maart
1836, niet naar recht verantwoordt;
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 Namen.
26 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsGelijkluidende conCJusie
voorzitter -
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van de h. Velu, eerste advocaat-generaal
-'- Advocaten : mrs. Kirkpatrick, L. Blontrock, Brussel, F. Kenis, Brussel, en S.
Saint Viteux, Brussel.

Nr. 507

1° en 2° De wet van 14 juli 1976 betref-

fende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten en de huweJijksvermogensstelsels is niet alleen
toepasselijk op toestanden die na haar
inwerkingtreding zijn ontstaan, maar
oak op de gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of voortduren na de inwer-·
kingtreding van de nieuwe wet (Art. 2
B.W.).
3° Het nieuwe art. 1473 B. W. moet toe-

Nr. 507
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1° HUWELIJKSVERMOG ENSSTELSELS - ALLERLEI - WERKING VAN DE
WET IN DE TIJD - WET VAN 14 JULI 1976 TOEPASSING VAN DE NIEUWE BEPALINGEN
BETREFFENDE DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - DRAAGWIJDTE.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN- WERKING VAN DE
WET IN DE TIJD - WET VAN 14 JULI 1976 ·TOEPASSING VAN DE NIEUWE BEPALINGEN
BETREFFENDE DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - DRAAGWIJDTE.

passing vinden op de handelingen die
een echtgenoot na de uitspraak nag
moet verrichten om de scheiding van
goederen te voltrekken, behalve voor
zover bepaalde ter zake niet dienende
. nieuwe regels vroeger niet voorgeschreven handelingen veronderstellen.
4° Art. 1, sub 3", van de overgangsbepa-

Jingen van de wet van 14 juli 1976, betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels, heeft aileen betrekking op het bestuur, de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers van de aldaar
vermelde
huwelijksgemeenschappen
die nag bestaan na de inwerkingtreding van voormelde wet.
5° Art. 47, § 1, van de opheffings- en wij-

3° HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - ALLERLEI - WERKING VAN DE
WET IN DE TIJD - SCHEIDING VAN GOEDEREN- VOLTREKKING VAN DE SCHEIDINGHANDELINGEN TOT VOLTREKKING VAN DE
SCHEIDING - TOEPASSELIJKE WETGEVING.

4° HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - ALLERLEI - OVERGANGSBEPALINGEN VAN DE WET VAN 14 JULI 1976 WIJDTE.

DRAAG-

5° HUWELIJKSVERMOG ENSSTELSELS - ALLERLEI - OVERGANGSBEPALINGEN WET VAN 14 JULI 1976 - ECHTGENOTEN
V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE WET GEHUWD - TOEPASSING VAN DE
OVERGANGSBEPALING.

zigingsbepalingen van art. 4 van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, vindt alleen toepassing
op echtgenoten die v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet gehuwd
zijn en een ander stelsel dan de gemeenschap hebben aangenomen, dan
wei overeengekomen zijn hun gemeenschapsstelsel ondanks de nieuwe wet
te handhaven, maar niet op echtgenoten wier huwelijksgemeenschap ingevolge de scheiding van goederen vereffend zou moeten worden volgens de
staat op de dag van de eis of die geen
verklaring van handhaving hebben afgelegd (1).
6° Art. 47, § 3, van de opheffings- en wij-

zigingsbepalingen van art. 4 van de
6° HUWELIJKSVERMOG ENSSTELSELS - ALLERLEI - OVERGANGSBEPALINGEN WET VAN 14 JULI 1976 - TOEPASSING
VAN DE OUDE WETSBEPALINGEN - NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING EN DE VEREFFENING VAN DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP DRAAGWIJDTE.

(1) en (2) Over art. 47, opheffings- en wijzigingsbepalingen, raadpl. CASMAN en VAN LOOK,
!osbl. VII, 16-18; R.P.D.B., Compl. VI, Regimes
matrimoniaux, nr. 261; HEYVAERT, T.P.R., 1978,
biz. 591 en 605.

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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dat artikel 1473 (nieuw) van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dat de
beslissing waarbij de scheiding van goederen werd uitgesproken generlei gevolg
heeft en zodoende de oorspronkelijke
vordering tot vereffening en verdeling
onontvankelijk wordt verklaard, op
grand dat de draagwijdte van artikel 1,
3°, van hoofdartikel 3 van de wet van 14
juli 1976 (overgangsbepalingen) mede
wordt bepaald door de opheffingsbepalingen vervat in artikel 47, §§ 1 en 3, van
hoofdartikel 4 van dezelfde wet (opheffings- en wijzigingsbepalingen), luidens
welke de echtgenoten waarvan sprake is
in de voorgaande overweging onderworpen blijven onder meer aan het oude arc
tikel1444 B.W. met betrekking tot determijn van de tenuitvoerlegging der ge~
rechtelijke scheiding van goederen « in
zoverre (het) noodzakelijk (is) voor de
werking en de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel »; dat het oude
(2).
artikel 1444 B.W. derhalve geen toepassing kan vinden nu deze toepassing
(G ... T. B...)
geenszins noodzakelijk is voor de vereffening van het stelsel, terwijl, opQ.at er
in casu van een vereffening van het huARREST
welijksvermogensstelsel tussen partijen
(A.R. nr. 6234)
sprake zou kunnen zijn of m.a.w., opdat
er tot zulke vereffening zou kunnen worhoe dan ook het beHET HOF; - Gelet op de bestre- den overgegaan,
van een geldige scheiding van goeden arresten, op 11 februari 1987 en staan
deren nodig is, zegge een scheiding van
29 april 1987 door het Hof van Be~ goederen welke gevolg kan hebben; het
roep te Brussel gewezen;
juist de toepassing van artikel 1444 (oud)
Burgerlijk Wetboek (en van artikel 1473
Over het eerste middel : schending van (nieuw) B.W.) is die moet uitwijzen of en
de artikelen 1.3 van artikel III houdende waarom de in rechte uitgesproken scheiovergangsbepalingen en 47, inzonderheid ding van goederen niet nietig d.i. geldig
§§ 1 en 3, van artikel IV houdende ophef- is en dus gevolg kan hebben; waar deze
fings- en wijzigingsbepalingen van de wetsbepaling in dat opzicht alleszins
wet van 14 juli 1976 betreffende de we- nciodzakelijk is voor de vereffening van
derzijdse rechten en verplichtingen van het huwelijksvermogensstelsel, het Hof
echtgenoten en de huwelijksvermogens- van Beroep te Brussel in de bestreden
stelsels, alsook van de artikelen 1444 arresten niet wettelijk kon beslissen dat
(oud) en, voor zoveel nodig, 1473 (nieuw) het oude artikel 1444 B.W. ter zake geen
van het Burgerlijk Wetboek,
toepassing zou kunnen vinden maar wel
doordat in de bestreden arresten van het nieuwe artikel 1473 B.W. (schending
11 februari en 29 april 1987 gezegd wordt van de artikelen 1.3 van art. III en 47,in-----------------......f zonderheid §§ 1 en 3, van art. IV van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de we{Vervolg nota van vorige biz.)
derzijdse rechten en plichten van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels,
Wat de terugwerking van de uitspraak betreft, zie Cass., 13 rnei 1983, A.R. nr. 3632 alsook van de artikelen 1444 (oud) en,
(A.C., 1982-83, nr. 509); 27 dec. 1985, A.R. voor zoveel nodig, 1473 (nieuw) Burgerlijk Wetboek):
nr. 4808 (A.C., 1985-86, nr. 281).

wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, houdt de onder in § 1
vermelde wetsbepalingen alleen in
stand ten aanzien van echtgenoten als
bepaald in art. 1, sub :J>, van de overgangsbepalingen van voormelde wet,
in zoverre zij noodzakelijk zijn voor de
werking en de vereffening van hun huwelijksgemeenschap; de regels betreffende de termijn waarbinnen en de
wijze waarop een echtgenoot de handelingen heeft verricht of zal verrichten die tot gevolg hebben dat hij al
dan niet de huwelijksgemeenschap
aanvaardt, zijn geen regels betreffende
de werking van die gemeenschap of
betreffende de vereffening daarvan,
maar regels volgens welke zal blijken
of er een huwelijksgemeenschap bestaat en of zij moet worden vereffend

Wat de werking van de wet in de tijd betreft, zie: Cass., 3 juni 1966 (Bull. en Pas., I,
1258); 21 okt. 1966 (ibid., 1967, I, 243); 22 okt.
1970 (A.C., 168); 20 juni 1973 (ibid., 1973, 1028);
19 dec. 1983 (ibid., 1974, 436); 19 feb. 1987, A.R..
nr 7514 (ibid., 1986-87, nr. 361).

Overwegende dat, volgens het arrest van 11 februari 1987, partijen
gehuwd waren in algemene gemeenschap van goederen en de eis tot
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scheiding van goederen door eiseres
werd ingesteld op 6 juni 1975, dit wil
zeggen v66r de inwerkingtreding
van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van echtgenoten en
de huwelijksvermogensstelsels; dat
de scheiding van goederen werd uitgesproken bij arrest van het Hof
van Beroep te Brussel van 18 oktober 1978, gewezen na de inwerkingtreding van voormelde wet;
Overwegende dat het vonnis of arrest dat de scheiding van goederen
uitspreekt, zowel volgens het nieuwe
artikel 1472 van het Burgerlijk Wethoek, door de genoemde wet ingevoerd, als volgens het oude artikel
1445, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, door de genoemde wet opgeheven, wat zijn gevolgen betreft,
terugwerkt tot op de dag van de eis,
zowel tussen echtgenoten als ten
aanzien van de schuldeisers; dat het
oude artikel 1444 evenwel bepaalde :
« De scheiding van goederen, hoewei in rechte uitgesproken, is nietig,
indien zij niet ten uitvoer is gelegd
door de werkelijke voldoening van
de rechten van de vrouw (... ) of ten
minste door vervolgingen die binnen
vier maanden na het vonnis zijn
begonnen en sindsdien niet meer
zijn onderbroken », terwijl het nieuwe artikel 1473 bepaalt: « De beslissing waarbij de scheiding van goederen wordt uigesproken, heeft generlei gevolg indien de staat van
vereffening van het vorige stelsel
niet bij authentieke akte is opgemaakt binnen een j aar na de bekendmaking van een uittreksel van
de beslissing in het Belgisch Staatsblad. Die termijn kan op verzoekschrift worden verlengd (... ) »;
. Overwe?"ende dat de nieuwe regehng daarm van de oude verschilt
voor zover hier van belang, dat eise~
res, wil zij het voordeel van de uitspraak van de scheiding van goederen niet verliezen, binnen een jaar
behoudens verlenging, de authentie~
ke akte van vereffening moet hebben doen opmaken, terwijl zij volgens de oude regellng kon volstaan
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met het instellen, binnen een termijn van vier maanden, van naderhand niet onderbroken vervolgingen;
Overwegende dat de nieuwe wetsbepalingen geen betrekking hebben
op de inhoud van het recht van eiseres om de scheiding van goederen te
verkrijgen, maar op de termijn
waarbinnen moet worden gehandeld
en de wijze waarop eiseres de uitspraak ten uitvoer kan leggen of
van de gevolgen van de uitspraak
afzien;
Overwegende dat de nieuwe wet,
krachtens het beginsel vervat in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,
niet aileen toepasselijk is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de gevolgen van onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet; dat, volgens dat beginsel en behoudens
afwijkende wettelijke regeling, het
nieuwe artikel 1473 toepassing moet
vinden op de handelingen die eiseres na de uitspraak nog moest verrichten om de scheiding van goederen te voltrekken, behalve voor
zover bepaalde ter zake niet dienende nieuwe regels vroeger niet voorgeschreven handelingen veronderstellen;
Dat aan het vorenstaande niet afdoet dat de uitspraak terugwerkt tot
op de dag van de eis, nu die terugwerking aileen beoogt, tot behoud
van de rechten van de eisende partij, de staat van de gemeenschap zoals die op dat tijdstip was, onveranderd te handhaven en nu de wijziging in de regels van tenuitvoerlegging aan de terugwerking in genen
dele in de weg staat;
Overwegende dat aan het voormelde beginsel geen afbreuk wordt
gedaan door de artikelen 1, aanhef
en sub 3°, van de overgangsbepalingen van artikel 3 van de genoemde
wet van 14 juli 1976 en 47, inzonderheid §§ 1 en 3, van de opheffings- en
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wijzigingsbepalingen van artikel 4
van die wet;
Dat artikel 1, sub 3°, voormeld, aileen betrekking heeft op het bestuur, de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers van de aldaar vermelde huwelijksgemeenschappen die nog bestaan na de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1976, hetgeen te
dezen zou veronderstellen dat de
scheiding van goederen, die immers
tot v66r die inwerkingtreding terugwerkt, niet wordt uitgevoerd;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
27 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaat: mr. Houtekier.

Dat artikel 47, § 1, voormeld, blijkens de tekst, alleen toepassing
vindt op echtgenoten die v66r de in- Nr. 508
werkingtreding van de nieuwe wet
gehuwd zijn en een ander stelsel
dan de gemeenschap hebben aange1e KAMER - 27 april 1990
nomen, dan wel overeengekomen
zijn hun gemeenschapsstelsel ondanks de nieuwe wet te handhaven, 1° BEDRIJFSREVISOREN - TUCHTVORDERING - TUCHTMAATREGEL - UITSPRAAK
en niet op echtgenoten wier huweVAN DE BESLISSING.
lijksgemeenschap
ingevolge
de
scheiding van goederen vereffend
zou moeten worden volgens de staat 2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1
E.V.R.M. - TUCHTMAATREGELEN IN HET ALop de dag van de eis, of die geen
GEMEEN- UITSPRAAK VAN DE BESLISSING.
verklaring van handhaving hebben
afgelegd;

1o en 2° De beslissing waarbij een per-

soon bij wijze van tuchtmaatregel als
Dat artikel 47, § 3, voormeld, de
bedrijfsrevisor wordt geschrapt, moet
oude wetsbepalingen vermeld in§ 1,
ingevolge art. 6.1 E. V.R.M. in het openonder meer artikel 1444, alleen in
baar worden uitgesproken, tenzij de in
stand houdt ten aanzien van echtgehet geding betrokken persoon vrijwilnoten als bepaald in artikel 1, aanlig en ondubbelzinnig van de openhef en sub 3°, voormeld, « in zoverre
baarheid afziet (1).
zij noodzakelijk zijn voor de werking en de vereffening van hun hu(T... T. INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN)
welijksvermogensstelsels »; dat de
regels betreffende de termijn waarARREST
binnen en de wijze waarop eiseres
de handelingen heeft verricht of zal
(A.R. nrs. 6742 en 6743)
verrichten die tot gevolg hebben dat
zij al dan niet de huwelijksgemeenHET HOF; - Gelet op de bestreschap aanvaardt, geen regels zijn
den
beslissing, op 30 december 1988
betreffende de werking van die gemeenschap of betreffende de veref- gewezen door de commissie van befening daarvan, maar regels volgens roep van het Instituut der Bedrijfsrewelke zal blijken of er een huwe- visoren, kamer met het Nederlands
lijksgemeenschap bestaat en of zij als voertaal;
moet worden vereffend;
(1) Cass., 20 dec. 1983, A.R. nr. 7202 (A.C.,
Dat het middel faalt naar recht;
1984-85, nr. 258); cone!. adv.-gen. Velu bij
Cass., 14 april 1983, A.R. nr. 6789 (ibid.,
1982-83, nr 441 en noten 1 tot en met 7).
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Overwegende dat het verzoek ingediend onder nr. 6472 van de algemene rol, van valsheid beticht de
beslissing waartegen het cassatieberoep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kamer met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel in de zaak nr.
6743: schending van artikel 6, inzonderheid lid 1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, alsook
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk afstand van een recht niet wordt
vermoed en enkel kan worden afgeleid
uit feiten die niet anders kunnen worden
uitgelegd, artikelen 97 van de Grondwet,
en voor zoveel nodig, 2 en 780, 5°, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de bestreden beslissing, waarbij het beroep van eiser toelaatbaar doch
ongegrond wordt verklaard en de beroepen beslissing, waarbij eiser bij wijze
van tuchtstraf werd geschrapt, wordt . bevestigd, met gesloten deuren is uitgesproken en uit geen enkel stuk waarop
het Hof kan acht slaan, blijkt dat zij in
openbare zitting is uitgesproken,
terwijl de tuchtprocedure die, volgens
het nationale recht, tot gevolg heeft of
tot gevolg kan hebben dat aande in het
geding betrokken persoon tijdelijk of
voorgoed de uitoefening van .een burg~r
lijk recht wordt ontzegd, met name het
recht om een beroep, dat geen openbaar
ambt is, verder te blijven uitoefenen,
moet worden beschouwd als een vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6, lid 1, van het
in dit middel vermelde Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens,
en moet worden geacht een directe weerslag te hebben op zodanig recht; wanneer een tuchtprocedure onder toepassing valt van artikel 6, lid 1, van
voornoemd verdrag, de betrokken persoon recht heeft op de verschillende in
dat artikel vastgelegde waarborgen en
onder meer op de waarborg dat het eigenlijke rechtscollege, dat bevoegd is om
de beslissingen van het tuchtrechtelijk
college in feite en in rechte te beoordelen, de beslissing in het openbaar wijst;
van die regel van de openbaarheid van
de uitspraak enkel mag worden afgeweken wanneer de in het geding betrokken
persoon vrijwillig en 'ondubbelzinnig van
de openbaarheid afstand doet en het na-
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tionale recht in de mogelijkheid daartoe
voorziet; uit de enkele omstandigheid dat
eiser zou verklaard hebben dat hij niet
verlangde dat de zaak met open deuren
zou behandeld worden, niet zonder
schending van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand niet wordt
vermoed en enkel kan worden afgeleid
uit feiten die niet anders kunnen worden
uitgelegd, kan worden afgeleid dat het
verzoek om niet te behandelen met open
deuren ook sloeg op de zitting waarop de
beslissing moest worden uitgesproken;
en terwijl overeenkomstig artikel 97 van
de Grondwet elk vonnis de gronden
dient te vermelden waarop het rust, hetgeen het Hof in staat moet stellen zijn
wettigheidscontrole uit te oefenen, en
terwijl overeenkomstig artikel 780, 5°,
van het Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig · artikel 2 van datzelfde wetboek
ook van toepassing op de rechtspleging
inzake tuchtprocedures, ieder vonnis de
vermelding en de datum van de uitspraak in openbare zitting moet bevatten; de bestreden beslissing derhalve, nu
eiser recht had op een openbare uitspraak van de beslissing en van dat
recht geen afstand had gedaan en nu uit
geen stuk waarop uw Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat zij in openbare zitting
werd uitgesproken, de artikelen 6, lid 1,
van het in het middel vermelde verdrag,
97 van de Grondwet, 2, 780, 5°, van het
Gerechtelijk Wetboek en het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel
schendt:

Overwegende dat de beslissing
vermeldt dat zij is genomen met
« toepassing van artikel 21 van de
wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van het Instituut der Bedrijfsrevisoren »; dat deze vermelding inhoudt dat de commissie van
beroep verwijst naar de voormelde
wetsbepaling, als gewijzigd door de
wet van 21 februari 1985, en meteen
ook naar het door deze wet ingevoegde artikel 20, § 5, volgens hetwelk : « W anneer de betrokken bedrijfsrevisor
erom
uitdrukkelijk
vraagt, (... ) de rechtspleging in het
openbaar (moet) plaats vinden, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert
( ...) »;
Overwegende dat de beslissing
verder vermeldt : << De behandellng
geschiedt met gesloten deuren. Beroeper verklaart dat hij niet ver-
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langt dat de zaak met open deuren
zou behandeld worden »; dat deze
vermelding kan betekenen dat de
betrokkene, eiser, wel verlangde dat
de uitspraak in het openbaar zou geschieden;
Overwegende dat de beslissing,
noch enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, vermeldt dat de
uitspraak al dan niet in het openbaar is gedaan;
Overwegende dat de bestreden beslissing, waarbij eiser bij wijze van
tuchtmaatregel als bedrijfsrevisor
wordt geschrapt, ingevolge artikel 6,
lid 1, van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, in het openbaar moet worden
uitgesproken, tenzij de in het geding
betrokken persoon vrijwillig en ondubbelzinnig van de openbaarheid
afstand doet;
Dat uit al de voormelde gegevens
noch uit enig ander stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, kan worden afgeleid dat eiser van de openbaarheid van de uitspraak op ondubbelzinnigheid wijze afstand heeft
gedaan;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat het tweede middel en het verzoek ter zake van
valsheid niet nader dienen te worden onderzocht, bij gebrek aan belang;

sie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaten: mrs. Verbist en Van Ommeslaghe.

Nr. 509
1e

KAMER -

27 april 1990

1° VERHAAL OP DE RECHTERZOEKSCHRIFT -

VER-

VORM.

2° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.1
E.V.R.M. - VERHAAL OP DE RECHTER VORM VAN HET VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG
WAT DE RECHTEN VAN DE MENS BETREFT.

1° Nu het verhaal op de rechter een burgerlijk geding is, moet, krachtens art.
478 Ger. W., het verzoekschrift door
een advocaat bij het Hof van Cassatie
ondertekend zijn (1).
2° De verplichting om het verzoekschrift

tot verhaal op de rechter door een advocaat bij het Hof van Cassatie te
doen ondertekenen, is niet in strijd
met de bepalingen van art. 6 E. V.R.M.
(2).
(GILLIS T. DE MUYLDER)

Om die redenen, voegt de zaken
nrs. 6742 en 6743; vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak
naar de commissie van beroep van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
kamer met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot verhaal op de rechter, op 18 januari 1990 ter griffie
van het Hof ingediend en gericht tegen verweerder;
Gelet op de memorie van antwoord, ingediend door verweerder;

27 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu-

(1) en (2) Zie Cass., 25 juni 1987, A.R. nr
7986 (A.C., 1986-87, nr 652).

ARREST

(A.R. nr. 7118)
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Nr. 510

Over de ontvankelijkheid van de Nr. 510
vordering;
Overwegende dat het verhaal op
3• KAMER - 30 april 1990
de rechter een burgerlijk geding is,
zodat krachtens artikel 478 van het
Gerechtelijk Wetboek medewerking ERFDIENSTBAARHEID - ZICHTBARE
van een advocaat bij het Hof van
ERFDIENSTBAARHEID - BEGRIP.
Cassatie vereist is; dat eisers verzoekschrift niet door een advocaat Het uitwendig werk of teken daardoor
bij het Hof is ondertekend;
de zichtbare erfdienstbaarheid blijkt,
moet zichtbaar zijn vanop het lijdend
Overwegende dat, anders dan eierf (1). (Art. 689 B.W.)
ser betoogt, de verplichting om het
verzoekschrift in cassatie door een
advocaat bij het Hof te laten onder(MAEGERMAN, GEERS
tekenen, niet in strijd komt met de
T. SCHEPENS, STRICKAERT)
bepalingen van artikel 6, lid 1, van
het Verdrag tot Bescherming van de
ARREST
Rechten van de Mens en de Funda(A.R.
nr. 6918)
mentele Vrijheden; dat artikel 758
van het genoemde wetboek aileen
betrekking heeft op de procedure
HET HOF;- ...
voor de feitenrechter;
Overwegende dat artikel 689 van
Overwegende dat het verzoek derhalve niet ontvankelijk is, zoals ver- het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
zichtbaar zijn erfdienstbaarheden
weerder opwerpt;
« waarvan blijkt door uitwendige
Over de vordering tot schadever- werken » en niet zichtbaar « die welgoeding:
ke geen uitwendig teken van hun
Overwegende dat verweerder, op bestaan vertonen »;
grond van artikel 1146 van het GeDat het werk of teken moet kunrechtelijk Wetboek, vordert dat eiser nen gezien worden vanop het erf
tot schadevergoeding wordt veroor- waarvan beweerd wordt dat het lijdeeld;
dend is;
Overwegende dat, gelet op de omOverwegende dat de rechtbank
standigheden van de zaak en de aan de eerste rechter verwijt te stelernst van de aantijgingen, er grond len << dat de erfdienstbaarheid niet
bestaat om de vordering in de hier- zichtbaar was omwille zij met het
na bepaalde mate toe te wijzen;
blote oog niet waarneembaar was
vanop het dienstbaar erf »; dat de
rechtbank voorbijgaat aan de
rechtsregel dat het werk of teken
Om die redenen, verwerpt het ver- vanop het beweerde lijdend erf
zoek; veroordeelt eiser tot betaling zichtbaar moet zijn, en aldus artikel
aan de verweerder van een schade- 689 van het Burgerlijk Wetboek
vergoeding van honderdduizend schendt;
frank, benevens de gerechtelijke
Dat het onderdeel in zoverre gerente; veroordeelt eiser bovendien in
grond
is;
de kosten.
27 april 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever · de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaat · mr Houtekier

(1) DE PAGE, Traite elementaire de dmit civil
beige, VI, nr. 518; LINDEMANS, " Erfdienstbaarheden », nr. 368, in A.P.R.; DERINE e.a., " Zakenrecht >>, dee! II, B, nr 938, in Beginselen
van Belg1sch Privaatrecht.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
30 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr. 511
3•
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30 april 1990

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - ONBESCHIKBAARHEID VOOR DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT WERKVERLATING.

De werkloze kan niet worden geacht onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt te zijn en dus niet bereid te zijn
elke passende dienstbetrekking te aanvaarden, op de enkele grand dat hij
zijn werk zonder wettige reden heeft
verlaten (1). (Art. 133, vierde lid, Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. HEINDRYCKX)

1125

Overwegende dat artikel 131, § 1,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 bepaalt dat de werkloze, om op werkloosheidsuitkering
aanspraak te hebben, geldig als
werkzoekende moet ingeschreven
zijn en blijven, en dat de werkloze
die niet bereid is elke passende
dienstbetrekking te aanvaarden, deze voorwaarde niet vervult;
Dat, luidens artikel 133, vierde lid,
van dat koninklijk besluit, geacht
wordt niet bereid te zijn elke passende dienstbetrekking te aanvaarden, de werkloze die voor de hervatting van de arbeid zulkdanig voorbehoud maakt dat hij onbeschikbaar
wordt voor de algemene arbeidsmarkt;
Dat uit die bepalingen volgt dat
een werknemer die zijn werk zonder wettige reden verlaat, niet op
die enkele grond kan worden aangemerkt als een werkloze die niet bereid is elke passende dienstbetrekking te aanvaarden als bedoeld in
die bepalingen, ook al beweert die
werknemer bij de werkverlating dat
hij voor dat werk niet geschikt is;
Overwegende dat het arbeidshof
vaststelt dat verweerster op 30 april
1986 aileen haar werk zonder wettige reden heeft verlaten en dat zij
pas op 20 augustus 1986 heeft geweigerd ploegenarbeid te verrichten;
dat het arbeidshof op grond van die
vaststelling zijn beslissing dat verweerster geen recht op werkloosheidsuitkering heeft vanaf 20 augustus 1986, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

ARREST

(A.R. nr. 6991)

HET HOF;- ...

---------------.!
(1) Zie Cass., 24 juni 1985, A.R. nr. 47841
(A.C., 1984-85, nr 641, tweede zaak).

Om die redenen,
voorziening; gelet op
tweede lid, van het
Wetboek, veroordeelt
kosten.

verwerpt de
artikel 1017,
Gerechtelljk
eiser in de
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30 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Biitzler.

Nr. 512
3•

KAMER -

30 april 1990

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE C.A.O. - TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN HET BlJRGERLIJK WETBOEK
BETREFFENDE VOORWAARDELIJKE VERBINTENISSEN.

2° VERBINTENIS -

VOORWAARDELIJKE
VERBINTENIS - AANSPRAAK GEGROND OP
EEN ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARDE
C.A.O.

1o en 2° De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende voorwaardelijke verbintenissen zijn niet toepasselijk op aanspraken die gegrond zijn op
een verbindend verklaarde C.A.O. (1).
(FORMESYN T. GERVAN P.V.B.A.)

Nr. 512

vullend Nationaal Paritair Comite
voor de Bedienden, tot vaststelling
van de arbeids- en betalingsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26
juni 1979;
Overwegende dat de beweerde
verplichting tot betaling niet ontstaat uit een door de werkgever
aangegane verbintenis, maar uit een
regeling die, hoewel zij geen door de
overheid uitgevaardigde verordening
is, niettemin ingevolge een overheidshandeling de rechtskracht van
een algemeen verbindende verordening heeft;
Overwegende dat, krachtens voormeld artikel 8, de bedienden aanspraak op de premie hebben op
voorwaarde dat zij « verbonden zijn
door een arbeidsovereenkomst voor
bedienden, op het ogenblik van de
betaling van de premie »;
Dat dit vereiste geen toekomstige
en onzekere gebeurtenis en derhalve geen voorwaarde is in de zin van
de artikelen 1168 en 1178 van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat artikel 1178 van
het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is op de betwiste premie;
Dat, ook indien het middel gegrond is, de bestreden beslissing om
de vermelde reden naar recht verantwoord blijft;
Dat het middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;

ARREST

(A.R. nr. 6999)

HET HOF;- ...

Overwegende dat eiser betaling
van een « eindejaarspremie » vordert op grond van artikel 8 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
19 maart 1979, gesloten in het Aan(1) Zie omtrent de juridische aard van een
algemeen verbindend verklaarde C.A.O. :
cone!. O.M. bij Cass., 14 april 1980 in Antholo-

gie van de cassatierechtspraak in sociale zaken, blz. 34.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot afgifte van een gloeidraadinstallatie
en 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

Nr. 513
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beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
30 april 1990 - a• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Hutzler.

is toepasselijk op de kosten van dagvaarding, wanneer de vordering die
krachtens art. 704 wordt ingeleid bij
verzoekschrift of bij aangetekende
brief, door de gerechtigde bij dagvaarding is ingeleid (2).
(MATTHYS T. FONDS VOOR VERGOEDI:\G \'AX DE
IN GEVAL VAN SLUITING VAN 01'\DER:\DII:\GE:\
ONTSLAGEN WERKNEl\IERS)
ARREST

(A.R. nr. 70a6)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1989 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Nr. 513

a•

KAMER -

30 april 1990

1° ARBEIDSVOORZIENING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDSBETALING VAN VOORDELEN BEDOELD IN
ART. 2 SLUITINGSFONDSWET 1967 - MAXIMUMBEDRAG - VERGOEDING WEGENS WILLEKEURIG ONTSLAG.

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ART.
1017, TWEEDE LID, GER.W. - KOSTEN VAN
DAGVAARDING - VORDERING IN TE LEIDEN
BIJ VERZOEKSCHRIFT OF AANGETEKENDE
BRIEF.

1° Art. 7 K.B. 6 juli 1967 stelt geen maxi-

mumbedrag vast voor de betaling door
het Sluitingsfonds van een krachtens
de wet verschuldigde vergoeding wegens willekeurig ontslag (1).
2° Luidens art. 1017, tweede lid, Ger. W:,

wordt de overheid of instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in de
artt. 580, 581 en 582, 1° en 2", ter zake
van vorderingen ingesteld door of tegen de gerechtigden, in de kosten verwezen behalve wanneer het geding
roekeloos of tergend is; deze bepaling

------------------1
(1) In deze zaak is art. 7 K.B. 6 juli 1967 van
toepassing als gewijzigd bij K.B. 3 dec. 1975.
Met ingang van 31 dec. 1984 is dit artikel vervangen bij K.B. 14 dec. 1984, aangevuld bij
K.B. 25 feb. 1985 met ingang van 1 jan. 1985.

Over het eerste middel : schending van
de wet van ao juni 1967 tot verruiming
van de opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting
van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, inzonderheid de artikelen 2, § 1, 2°,
en 6, en het koninklijk besluit van 6 juli
1967 ter uitvoering van artikel 6 van de
wet van ao juni 1967 tot verruiming van
de opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
inzonderheid artikel 7, als gewijzigd door
artikel 1 van het koninklijk besluit van 3
december 1975,
doordat het arrest verweerder veroordeelt tot betaling van de vergoeding wegens willekeurig ontslag op grond dat
« de vergoeding wegens willekeurig antslag (wordt) toegekend overeenkomstig
artikel 63 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van a juli 1978, zodat het als een " vergoeding en voordeel
krachtens de wet verschuldigd " moet
aangemerkt worden zoals bepaald in artikel 2, paragraaf 1, 2°, van de wet van
ao juni 1967 », doch anderzijds de op verweerder verhaalbare vergoeding beperkt
en het bedrag ervan vermindert tot
40.000 frank, op grond dat « deze vergoeding (...) echter (dient) beperkt te worden
tot 40.000 frank, daar de vergoeding wegens willekeurige afdanking een forfaitaire vergoeding is »,
terwijl, overeenkomstig artikel 2, § 1,
2°, van de wet van 30 juni 1967 het
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
(2) Zie Cass., 24 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr.
567).
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van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, aan de werknemer
wiens werkgever zijn geldelijke verplichting niet nakomt in geval van sluiting
van een onderneming, de vergoedingen
en voordelen dient te betalen die verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten; de vergoeding wegens willekeurig ontslag, bedoeld in artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, als zodanige vergoeding
te beschouwen is, waarvoor geen enkele
wettelijke bepaling, en inzonderheid niet
artikel 7 van het koninklijk besluit van 6
juli 1967, als gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 december 1975, voorschrijft dat zij slechts tot beloop van een
maximumbedrag door het Fonds zou dienen te worden betaald; na terecht in beginsel te hebben beslist dat de vergoeding wegens willekeurig ontslag als een
vergoeding in de zin van artikel 2, § 1, 2°,
van de wet van 30 juni 1967 te beschouwen is, tot betaling waarvan het Fonds
verplicht is, het arrest derhalve, door te
beslissen dat het Fonds slechts tot betaling van een maximumbedrag van 40.000
frank gehouden is, << daar de vergoeding
wegens willekeurige afdanking een forfaitaire vergoeding is », de in het middel
vermelde wettelijke bepalingen schendt :

Nr. 513

de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing dat de vergoeding
moet worden beperkt tot 40.000
frank, de vernietiging meebrengt
van de beslissing dat dit bedrag
wordt verminderd met de fiscale en
sociale inhoudingen;

Over het derde middel: schending van
de artikelen 580, inzonderheid 1° en 2°,
1017, 1018 en 1024 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest verweerder veroordeelt << tot de kosten van beide aanleggen » en eiser veroordeelt tot « de kosten
van dagvaarding in eerste aanleg, vereffend op tweeduizend honderd zevenenvijftig frank; en in hoger beroep op zestig frank voor uitgifte van het vonnis en
tweeduizend zevenhonderd zevenenzeventig frank betekeningskosten van het
vonnis », op grond dat eiser de kosten
dient te dragen « van de oorspronkelijke
dagvaarding in eerste aanleg en de in
Overwegende dat het arrest oor- hoger beroep gevorderde kosten voor de
deelt dat de aan eiser toekomende uitgifte van het vonnis en de betekevergoeding wegens willekeurig out- ningskosten van het vonnis, daar aan
slag een bij artikel 2, § 1, eerste lid, (verweerder) geen meerdere kosten die2°, van de wet van 30 juni 1967 be- nen opgelegd dan degene die hij reeds te
dragen heeft •,
doelde, krachtens de wet verschulterwijl, eerste onderdeel, artikel 1017,
digde vergoeding is die verweerder tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek
moet betalen, wanneer de werkge- bepaalt dat de overheid of de instelling,
ver, bij sluiting van de onderne- belast met het toepassen van de wetten
ming, zijn verplichtingen ter zake en verordeningen bedoeld in onder meer
artikel 580, ter zake van vorderingen inniet nakomt;
gesteld door gerechtigden, steeds in de
Overwegende dat de Koning, kosten wordt verwezen, en artikel 580, 1°
krachtens artikel 6 van voormelde en 2°, de geschillen vermelden betreffenwet, een maximumbedrag voor de de de rechten en verplichtingen van
betalingen van verweerder kan vast- werknemers die voortvloeien uit de wetstellen; dat de te dezen toepasselijke geving inzake sluiting van ondernemingen; het arrest derhalve eiser niet kan
tekst van artikel 7 van het konink- veroordelen
tot betaling van de kosten
lijk besluit van 6 juli 1967, als gewij- van de dagvaarding in eerste aanleg en
zigd bij koninklijk besluit van 3 de- van de uitgifte en berekening van het
cember 1975, geen maximumbedrag eerste vonnis zonder de artikelen 580, 1o
vaststelt voor de betaling van een en 2°, 1017 en 1018 van het Gerechtelijk
krachtens de wet verschuldigde ver- Wetboek te schenden;
goeding wegens willekeurig ontslag;
tweede onderdeel, de kosten van tenuitvoerlegging ten laste komen van de
Dat het arrest door, op grond van partij tegen wie de tenuitvoerlegging
de in het middel aangehaalde moti- wordt gevorderd; het arrest derhalve eivering, het tegendeel te beslissen, ser niet kan veroordelen tot de kosten

Nr. 514
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van betekening van het eerste vonnis,
zonder artikel 1024 van het Gerechtelijk
Wetboek te schenden :

conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Nelissen
Grade en Simont.

Overwegende dat verweerder,
krachtens de artikelen 1017, tweede
lid, en 580, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, in de kosten moet worden
verwezen van de vorderingen die de
gerechtigden instellen betreffende
de rechten die voor hen voortvloeien
uit de wetten inzake de sluiting van
ondernemingen, behalve wanneer Nr. 514
het geding roekeloos of tergend is;
Dat deze bepaling toepasselijk is
3e KAMER - 30 april 1990
telkens als ter zake van zulke vorderingen over de kosten uitspraak
wordt gedaan; dat zij ook geldt ten VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
aanzien van de kosten van dagNAAR EEN ANDERE - TCCHTZAKE'\
vaarding, wanneer de vordering die,
- WETTIGE VERDENKI\'G - APOTHEKER krachtens artikel 704, eerste lid, van
TUCHTVERVOLGING YOOR EE'\ PROYDICIALE
het Gerechtelijk Wetboek, wordt inRAAD VAN DE ORDE VA:-1 APOTHEKERS.
geleid bij verzoekschrift of bij aangetekende brief, door de gerechtigde Wanneer omstandigheden bij een apotheker tegen wie tuchtvervolging is inbij dagvaarding is ingeleid;
gesteld voor een provinciale raad van
Dat het arrest derhalve de beslisde Orde van Apothekers, wettige versing tot veroordeling van eiser in
denking kunnen doen ontstaan betrefeen deel van de kosten niet naar
fende de volstrekte objectiviteit en onrecht verantwoordt, op grond van de
partijdigheid van de te wijzen beslissing, onttrekt het Hof de zaak aan die
enkele overweging « dat (verwee:rprovinciale raad en verwijst ze naar de
der) geen meerdere kosten dienen
raad van een andere provincie. (Artt.
opgelegd dan degene die hij reeds
648, 2°, 650 en 658 Ger.W.)
gedragen heeft »;
Dat het middel gegrond is;
(D ... K ... )
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de door verweerder te betalen
som moet worden beperkt tot 40.000
frank, verminderd met de fiscale en
sociale inhoudingen, en uitspraak
doet over de kosten; 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 verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
30 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h.Rauws - Gelijkluidende

(A.R. nr. 7164}

HET HOF; - Gelet op het met redenen omkleed verzoekschrift dat,
op 15 maart 1990, namens J ... D...
ter griffie van het Hof is ingediend
door mr. Delahaye, advocaat bij het
Hof, waarbij rekwestrant vraagt dat
de tegen hem gerichte tuchtvervolging aan de raad van Oost-Vlaanderen van de Orde van Apothekers
wordt onttrokken;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 5 april 1990, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
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Overwegende dat de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, aantonen: dat verzoeker, die
tot dan toe vrijwillig had meegewerkt aan de wachtdienst georganiseerd door de beroepsvereniging Koninklijk Oostvlaams Apothekersgild,
op 14 januari 1988, samen met zeventien apothekers die zoals hijzelf
apothekers-provisors waren bij de
C.V. Vooruit, met toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit nr.
80 van 10 november 1967, overging
tot het oprichten van een eigen
wachtdienst te Gent; dat de voornoemde beroepsvereniging voortging
de namen van rekwestrant en zijn
collega's te vermelden in haar
wachtbeurtregeling; dat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent, op 23 januari 1989
uitspraak doende in kort geding,
eensdeels, het Oostvlaams Apothekersgild verbod oplegde nog verder
een wachtbeurtregeling ter kennis
van het publiek te brengen waarin
de namen van verzoeker en zijn collega's, in strijd met de door henzelf
opgezette wachtdienstregeling, waren vermeld, en hij, anderdeels, de
eisers, de C.V. Vooruit en C.V. Farrna Coop, beval, benevens hun eigen
wachtbeurtregeling ook die van de
beroepsvereniging voornoemd ter
kennis van het publiek te brengen;
dat de provinciale raad van OostVlaanderen daarna bemiddeld heeft
ten einde tussen het Koninklijk
Oostvlaams Apothekersgild en de
C.V. Vooruit tot een enkele, althans
gecoordineerde wachtbeurtregeling
te komen; dat die bemiddeling geen
resultaat heeft opgeleverd;
Overwegende dat verzoeker op 27
december 1989, wegens schending
van de plichtenleer inzake wachtbeurtregeling, opgeroepen is voor de
provinciale raad van Oost-Vlaanderen van de Orde van Apothekers,
ter zake van het niet respecteren
van de openings- en sluitingsregeling vastgesteld door het Koninklijk
Oostvlaams Apothekersgild;
Dat is aangetoond dat van de acht
leden die ter zake zitting nemen i~

de provinciale raad, er vier zijn, onder wie de voorzitter, die deel uitmaken van de door de voornoemde
beroepsvereniging te Gent georganiseerde wachtdienst, en verzoeker
met waarschijnlijkheid aanvoert dat
de vier overigen lid zijn van die vereniging;
Overwegende dat de hierboven
weergegeven omstandigheden van
de zaak bij de rekwestrant en bij
derden een wettige verdenking kunnen doen ontstaan betreffende de
volstrekte objectiviteit en onpartijdigheid van de te wijzen disciplinaire beslissing;
Dat de zaak derhalve aan de rechter dient te worden onttrokken;

Om die redenen, onttrekt de zaak
aan de provinciale raad van OostVlaanderen van de Orde van Apothekers; beveelt de verwijzing van
de zaak naar de provinciale raad
van Antwerpen van de Orde van
Apothekers; veroordeelt de Orde van
Apothekers in de kosten.
30 april 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Delahaye.
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KAMER -

2 mei 1990

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN STRAFRECHT - TW!JFEL KOMT TEN GOEDE AAN DE
BEKLAAGDE - DRAAGWIJDTE.
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2° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN STRAFZAKEN - TWIJFEL KOMT TEN GOEDE
AAN DE BEKLAAGDE - ALGEMEEN BEGINSEL
VAN STRAFRECHT - DRAAGWIJDTE.
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door verweerster tegen eiser· ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Over het tweede middel: miskenning
1° en 2° De twijfel die de beklaagde ten van de algemene beginselen van het
goede moet komen, is de twijfel die strafrecht,
naar het oordeel van de rechter bedoordat de rechter, door het bestaan
trekking heeft op de schuld van de
vervolgde persoon aan de hem ten las- van een misdrijf waarvoor een burgerte gelegde feiten; dat algemeen rechts- lijke rechtsvordering kan worden. ingebeginsel heeft geen betrekking op de steld, te gronden op een inzake jacht in
twijfel die bij de beklaagde rijst om- acht te nemen regel, het algemeen
trent een bestanddeel van het misdrijf rechtsbeginsel miskent volgens hetwelk
. de twijfel, zowel de twijfel omtrent het
(1).
bestaan van het misdrijf als de twijfel
omtrent het begaan van de· vergissing,
de beklaagde ten goede moet komen; dat
(SERVAIS T. ROYAL SAINT HUBERT CLUB DE
de rechter moet vaststellen dat de daad
BELGIQUE)
wetens en willens is gepleegd, aangezien
hij het bestaan van algemeen opzet dient
vast te stellen :
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 8084)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1989 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
·

Overwegende dat het arrest de tegen eiser ingestelde strafvordering
verjaard verklaart:
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
·
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
-----------------;
(1l Zie Cass., 27 april 1964, Pas., 1964, 914
(916 ; 2 okt. 1973 (A.C., 1974, 123 en noot 3; 23
feb. 1982, A.R. nr. 7013 {ibid., 1981-82, nr. 376);
H. RoLAND en L. BOYER, Locutions latines et
adages au droit franr;ais contemporain, II,
Adages, nr. 73; A. LANGUI « Les adages du droit
pima! >>, Rev. Sc. Crim. (1986), 25 (34); R.
LEGROS, « Adages et maximes >>, Bull. de Ja
Classe des lettres et de sCiences morales et poliques (1986, 6-9), biz. 252 (277); R. LEGROS,
« La regie de droit penal >>, R.D.P. 1968 >>, biz. 6
(nr. 6); D. HoLSTERS; « Bewijsvoering in strafzaken >>, nr. 1, in Strafrecht en Strafvordering,
Commentaar (Kluwer); P. TRAEST, « Bewijslast
in strafzaken >>, Interuniversitaire reeks Criminologie en Strafwetenschappen, Dee! 15 (Kluwer) 87 (95).

Overwegende dat de twijfel die de
beklaagde ten goede moet komen,
die twijfel is welke naar het oordeel
van de rechter. betrekking .heeft op
de schuld van de vervolgde persoon
aan de hem ten laste gelegde feiten;
dat dit algemeen rechtsbeginsel
niets uitstaande heeft met de twijfel
die de beklaagde .heeft gehad omtrent een bestanddeel van het misdrijf;
Dat · het middel is zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat voor het overige
het middel niet aangeeft welke andere
algemene rechtsbeginselen
door het arrest zouden zijn miskend;
Dat. het. middel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 mei 1990.- 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter ..,- Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. J. Defraigne,
Luik.
·

1132

Nr. 516

HOF VAN CASSATIE

voor zover de betrokken personen
daarvan kennis kunnen krijgen en ze
in duidelijke bewoordingen is gesteld
(3).

Nr. 516
2• KAMER - 2 mei 1990

1° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - SCHENDING VERKLARINGEN.

ANONIEME

20 BEWIJS -

STRAFZAKEN- GETUIGENANONIEME VERKLARINGEN.

ART. 8
E.V.R.M.- RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET
PRIVE-LEVEN - TELEFOONGESPREKKEN OPSPORING.

E.V.R.M. -

TERM

«

WET

> -

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8168)

3o RECHTEN VAN DE MENS -

4o RECHTEN VAN DE MENS -

(CALLEWAERT T. VANDENPLAS, HILLEWAERT,
B.A.C., MEERSMAN, BUYSE)

ART. 8

BEGRIP.

5o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - ART. 8 E.V.R.M. -

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

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

Over het eerste middel: schending van
het algemeen beginsel van het recht van
1° en 2° Geen schending van het recht verdediging, schending van artikel 97
van verdediging kan worden afgeleid van de Grondwet en van de artikelen
uit de enkele omstandigheid dat de 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerappelrechters hun overtuiging niet ai- lijk Wetboek,
TERM

«

WET

> -

BEGR!P.

leen hebben gegrond op een algemene
beoordeling van de bewijsgegevens, en
met name op de verklaringen van een
medebeklaagde, doch ook op bepaalde
inlichtingen van anoniem gebleven getuigen, die bij het dossier zijn gevoegd,
waarvan die- beklaagde inzage heeft
gekregen en die hij vrijelijk heeft kunnen weerspreken (1).

doordat het arrest de sub I.A, I.B, I.E1,
I.E2 en I.F aan eiser ten laste gelegde
feiten bewezen verklaart, hem veroordeelt tot een gevangenisstraf van vijf
jaar en een geldboete van 1.000 frank,
die op 60.000 frank is gebracht, en hem
voor de duur van tien jaar ontzet van de
in artikel 31 van het Strafwetboek opgesomde rechten; dat het arrest gegrond is
3° De opsporing of het tellen van tele- op onder meer anonieme verklaringen in
foongesprekken waarbij, buiten weten het dossier, die het weigert uit de debatvan de abonnee en ten behoeve van ten te weren; dat het arrest dienaaneen gerechtelijk onderzoek onder meer gaande beslist • dat volgens beklaagde de
het uur en de duur van de gesprekken anonieme getuigenverklaringen van veralsook de opgeroepen nummers wor- schillende personen die aan de met het
den geregistreerd, en waardoor over onderzoek belaste personen mededeelde gekozen nummers inlichtingen kun- den dat zij op 3 en 4 januari 1989 vernen verkregen worden die wezenlijk dachte voertuigen hadden opgemerkt
deel uitmaken van de telefoongesprek- rand de waning van de familie Vandenken, komt neer op een inmenging in plas, zijn afgenomen met miskenning
de uitoefening van het recht op eerbie- van zijn recht van verdediging, en meer
diging van het prive-leven (2).
bepaald van de rechten die worden beschermd door artikel 6.3b, van het reeds
4° en 5° De term " wet » in art. 8 aangehaalde Europees Verdrag; dat imE. V.R.M. doelt op elke, al dan niet mers volgens hem " het anoniem karakschriftelijke bepaling van intern recht, ter van al die getuigenverklaringen hem
heeft verhinderd de getuigen voor de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; eerste rechter onder ede te doen horen ";
(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen in concl. dat de rechter zijn beslissing mag granO.M. (Bull. en Pas., 1990, I, nr. 516).
den op anonieme verklaringen (Franchi-
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mont, Jacobs en Masset, Manuel de
procedure penale, blz. 765; Cass., 7 jan.
1986, A.C., 1985-86, nr. 295); dat voor het
overige uit geen enkel stuk blijkt dat de
beklaagde voor de eerste rechter gevraagd heeft de anonieme tipgevers onder ede te horen; dat hij zulks evenmin
gevraagd heeft voor het hof; dat de door
de opsporingsambtenaren aldus verkregen inlichtingen bij het dossier zijn gevoegd; dat beklaagde vrije toegang had
tot die gegevens en ze kon weerspreken;
dat derhalve zijn recht van verdediging
niet is miskend »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser voor het
hof van beroep om het horen van de
anonieme getuigen heeft verzocht; hij in
zijn op de terechtzitting van 13 november genomen conclusie betoogde ,, Er
zijn slechts twee mogelijkheden: ofwel
stemt de politie ermee in hun identiteit
bekend te maken en beslist het hof ze te
ondervragen; ofwel weigert zij dat en is
het niet meer dan redelijk dat het hof
die verklaringen uit de debatten weert »
(conclusie, bladzijde 33); eiser daarom
vroeg dat het « om die redenen aan het
hof moge behagen de verklaringen van
die anonieme getuigen, die zijn weergegeven in stuk nr. 63, stuk nr. 69 (P.V.
913) en stuk nr. 23 (P.V. 296), uit de debatten te weren omdat, nu het hier gaat
om essentiEHe inlichtingen, die personen
zelf moeten kunnen getuigen, ten einde
mij in de gelegenheid te stellen hen in
alle vrijheid te weerspreken » (conclusie,
blz. 35); uit die conclusie blijkt dat eiser
het hof van beroep verzocht heeft de
anonieme tipgevers te ondervragen, voor
het geval dat het zou weigeren de anonieme getuigenverklaringen uit de debatten te weren; het arrest bijgevolg, door
te beslissen dat uit geen enkel stuk
blijkt dat eiser het hof van beroep gevraagd heeft de anonieme tipgevers te
verhoren, de door eiser op de terechtzitting van 13 november 1989 genomen conclusie heeft uitgelegd op een wijze die
onverenigbaar is met de bewoordingen
en de strekking ervan; het arrest derhalve de bewijskracht van die akte miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1321 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, anonieme getuigenverklaringen weliswaar door geen enkel
artikel van het Wetboek van Strafvordering worden verboden, het recht van verdediging evenwel in dat opzicht moet
worden geeerbiedigd; eiser het hof van
beroep gevraagd heeft de anonieme getuigen te ondervragen, zodat hij de gele-
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genheid zou hebben hen tegen te spreken (conclusie door eiser genomen op de
terechtzitting van 13 november, blz. 33
en 35); hij overigens ook onderstreepte
dat, gelet op de omstandigheden eigen
aan de zaak, geen enkel geloof kan worden gehecht aan de anonieme getuigenverklaringen; hij betoogde « dat ten gevolge van het anonieme karakter van ai
die getuigenverkiaringen de conclusienemer de getuigen niet onder ede heeft
kunnen doen ondervragen voor de eerste
rechter; zuiks afbreuk doet aan het fundamenteel beginsei van het recht van
verdediging en een scheiding inhoudt
van artikei 6.3, b, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamenteie Vrijheden;
dat het van beiang is op te merken dat
de getuigen hun verkiaringen pas na de
overvai hebben afgeiegd; dat de eerste
getuige de conclusienemer niet heeft
kunnen herkennen of identificeren (biz.
3 van het P.V. nr. 310/S); dat de tweede
getuige zijn verkiaring heeft afgeiegd op
14 januari 1989 om 18 uur (biz. 28 van
hetzeifde P.V.); dat in tegenspraak hiermee wordt gezegd dat die verklaring dezelfde dag reeds om 10 uur is afgeiegd
(stuk nr. 23, P.V. nr. 296); dat de derde
getuige verkiaart op 7 januari 1989, een
voertuig met nummerpiaat " EUR ... " en
met de kenietters GSI te hebben opgemerkt tussen 10 en 12 uur (biz. 29 van
hetzeifde P.V.); dat het dus zou gaan om
het voertuig dat gestolen werd van mevrouw Fernandez De Landa De Gomez
en dat gebruikt werd bij de overvai op 12
januari; dat voertuig evenwei ook nog op
7 januari 1989 's middags te Brussei is
gezien in de garage (blz. 24 van stuk 2,
P.V. nr. 187/89); dat bovendien de conclusienemer op dat ogenblik een cursus informatica voigde (zie attest) », (aanvuiIende conclusie, voor eiser genomen door
Mr. Kesteloot, biz. 7); het arrest, nu het
zich beperkt tot de vaststelling dat de
van de anonieme tipgevers verkregen inlichtingen bij het dossier zijn gevoegd en
dat eiser daarvan inzage heeft kunnen
nemen en ze heeft kunnen tegenspreken,
op die conclusie niet heeft geantwoord;
het arrest, nu het weigert de anonieme
getuigenverkiaringen uit de debatten te
weren en de anonieme tipgevers te ondervragen voor het hof van beroep, en
nu het niet antwoordt op de conclusie
waarin eiser verzocht om het verhoor
van de anonieme getuigen en, geiet op
de omstandigheden van de zaak, eike
wettelijke bewijswaarde ontzegde aan
hun verkiaringen, niet regeimatig met
redenen is omkieed (schending van arti-
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kel. 97 van de Grondwet) en het alge. meen beginsel van het recht van verdediging miskent :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in het dispositief van de door hem op de terechtzitting van 13 november 1989
van het hof van beroep genomen
conclusie, in het gedeelte betreffende de anonieme getuigenverklaringen, enkel gevraagd heeft : « Om die
redenen moge het het hof behagen
de verklaringen van die anonieme
getuigen uit de debatten te weren »;
dat eiser, door in de redenen van
die conclusie te vermelden dat er
geen andere mogelijkheid bestaat
dan ofwel die verklaringen uit de
debatten te weren of de getuigen te
ondervragen, geen uitdrukkelijk verzoek om verhoor dan die getuigen
door het hbf van beroep heeft geformuleerd; dat het arrest derhalve,
waar het vaststelt dat « uit geen enkel stuk blijkt dat beklaagde de eerste rechter gevraagd heeft de anonieme tipgevers onder ede te horen; dat hij zodanig verzoek evenmin gedaan heeft voor het hof van
beroep », aan de conclusie van eiser
geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan
en de bewijskracht ervan niet misk~nt;

Nr. 516

conclusie van eiser verwerpen en aldus beantwoorden;
Dat voor het overige het arrest de
telastleggingen A, B, C, D, E1, E2 en
F van de zaak I tegen eiser bewezen
verklaart, onder meer op grond dat
die misdrijven bewezen zijn gebleven « door het in hoger beroep gedane onderzoek en, wat meer in het
bijzonder de telastleggingen A, B, D,
E1, E2 en F betreft, door de verklaringen die de medebeklaagde Luypaers zowel tijdens het voorbereidend onderzoek als op de terechtzitting van 13 november 1989 van het
hof heeft afgelegd »;
Dat geen schending van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging kan worden afgeleid uit
de enkele omstandigheid dat de
appelrechters hun overtuiging, zoals
te dezen, niet alleen hebben gegrond op een algemene beoordeling
van de onderscheiden bewijselementen en meer bepaald op de verklaringen van een medebeklaagde,
doch ook op bepaalde van anoniem
gebleven getuigen verkregen inlichtingen die bij het dossier zijn gevoegd, die eiser kon inzien en die
hij ongehinderd heeft kunnen weerspreken;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Dat het onderdeel feitelijke grondOver het tweede middel: schending
slag mist;
van artikel 8 van het Verdrag tot BeWat het tweede onderdeel betreft: scherming van de Rechten van de Mens
Overwegende dat uit het antwoord en de Fundamentele Vrijheden, onderteop het eerste onderdeel van het mid- kend op 4 november 1950 te Rome en
del blijkt dat eiser het hof van be- goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
roep niet gevraagd heeft de anonie- van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging en van artikel 97 van de
me getuigen te horen;
Grondwet,
Overwegende dat het arrest op de
doordat het arrest de telastleggingen
in het middel weergegeven conclusie I.C en I.D ten aanzien van eiser bewezen
antwoordt dat de rechter zijn beslis- verklaart en hem veroordeelt tot een gesing << mag gronden op anonieme vangenisstraf van drie jaar; dat het hof
verklaringen ... en dat de door de van beroep, bij het onderzoek van de teopsporingsambtenaren aldus verkre- lastlegging C, weigert de lijst van de tegen inlichtingen bij het dossier zijn lefoongesprekken, die zijn gevoerd op
gevoegd; dat beklaagde vrije toe- het aan de moeder van eiser toebehorentelefoonnummer 34.84.70 te Moesgang had tot die gegevens en ze kon de
kroen, u~t de debatten te weren; dat het
weerspreken; dat derhalve zijn recht arrest dtenaangaande vaststelt « dat de
van verdediging niet is miskend »; Grondwet, enerzijds, het Verdrag tot Bedat zodoende de appelrechters de scherming van de Rechten van de Mens
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en de Fundamentele Vrijheden, anderzijds, de persoonlijke vrijheid, de onschendbaarheid van de waning, het briefgeheim en het niet-afluisteren van telefoongesprekken waarborgen, dat evenwei de opsporing van dergelijke gesprekken on.der geen van die begrippen valt,
aangez1en het scheppen van de mogelijkheid om een oproeper te identificeren
door middel van een aangepaste techniek niet kan worden beschouwd als een
aanslag op de persoonlijke vrijheid of op
het prive-leven en zelfs geregeld wordt
in ministerHHe circulaires; dat aldus in
overleg met de minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafie,
op 17 augustus 1923 een ministerHHe circulaire is uitgegaan van het Ministerie
van Justitie dat de registratie of het tellen, van de telefoonummers die een bepaalde post oproepen (installatie « Malideux ») of die vanop een bepaald
nummer worden opgeroepen (installatie
« Zoller »), mogelijk maakt en regelt op
vordering van de gerechtelijke instanties
met uitsluiting evenwel van het afluisteren van telefoongesprekken dat verbaden is (Verzameling van de circulaires
van het ministerie van Justitie, 1923, blz.
278); die richtlijnen, die heden ten dage
nog altijd van kracht zijn, wegens hun
omstandig openbaar karakter, voldoen
aan de vereisten van artikel 8 van voormeld Verdrag betreffende het recht op
eerbiediging van het prive- en gezinsleven »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 8.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder
recht heeft op eerbiediging van zijn
prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en
zijn briefwisseling; de opsporing van de
telefoongesprekken, die vanaf een bepaald nummer gevoerd worden, neerkomt op een inmenging in de uitoefening
van het recht op prive-leven in de zin
van voormeld artikel 8.1; in een aldus opgemaakte lijst immers inlichtingen voorkomen, onder meer de gevormde nummers, die deel uitmaken van de telefonische contacten; het arrest bijgevolg, nu
het beslist dat de opsporing van telefoongesprekken geen aanslag vormt op het
prive-leven, artikel 8.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
schendt;
en terwijl overeenkomstig artikel 8.2
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden geen inmenging van het
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openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het recht
op eerbiediging van het prive- en gezmsleven, dan voor zover bij de wet is
voorzien en in een democratische samimleving nodig is in het belang van 's lands
veiligheid, de openbare veiligheid of het
econom.isch welzijn van het land, de beschermmg van de openbare orde en het
voorkomen van strafbaren feiten, of voor
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;

tweede onderdeel, een inmenging niet
voorzien is bij de wet om de enige reden ·
dat zij geen enkele nationale wet
schendt; de loutere overeenstemming
met de nationale wet niet voldoende is·
het interne recht de inmenging in het
prive-leven uitdrukkelijk moet toestaan
en de bevoegdheden van de overheid dui~
delijk genoeg moet vastleggen in openbare rechtsregels die de omvang en de wij-.
ze van uitoefening van de aan de
bevoegde overheid toegekende beoordelingsbevoegdheid op een afdoende wijze
omschrijven; een wet die inmenging in
het prive-leven toestaat door het registreren van telefoongesprekken in duidelijke bewoordingen moet aangeven in
welke omstandigheden en onder welke
voorwaarden zij de autoriteiten machtigt
tot een dergelijke aantasting van het
recht op eerbiediging van het prive-leven; een ministerii:He circulaire nil:it kan
worden beschouwd als een wet in de
zin van voornoemd artikel 8.2; de ministeriele circulaire van 17 augustus 1923 de
registratie van telefoongesprekken · bovendien enkel toestaat op bevel van de
onderzoeksrechter, en noch de gevallen
noch de omstandigheden waarin die
maatregel kan worden bevolen noch de
waarborgen waarmee die maatregel is
omringd, opsomt; het bestreden arrest
bijgevolg, door te beslissen dat de ministeriele circulaire van 17 augustus 1923
voldoet aan de vereisten van artikel 8.2
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, die wettelijke bepaling
heeft geschonden;

Wat de eerste twee onderdelen samen betreft :
·
Overwegende dat krachtens artikel 8.1 van het Verdrag tot Bescher.;
ming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden een
ieder recht heeft op eerbiedlging
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van zijn prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling;
Dat overeenkomstig artikel 8.2
geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het
in artikel 8.1 vermelde recht, dan
voor zover bij de wet is voorzien en
in een democratische samenleving
nodig is in het belang van 's lands
veiligheid, de openbare veiligheid, of
het economisch welzijn van het
land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van
strafbare feiten, de bescherming
van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen »;
Overwegende dat de opsporing of
het tellen van telefoongesprekken
waarbij, buiten weten van de abonnee en ten behoeve van een gerechtelijk onderzoek onder meer het uur
en de duur van de gesprekken, alsook de opgeroepen nummers wor·
den geregistreerd, en waardoor aldus inlichtingen kunnen verkregen
worden over de nummers die werden gevormd en die deel uitmaken
van de telefonische communicaties,
neerkomt op een inmenging in de
uitoefening van het door artikel 8
van het Verdrag gewaarborgde recht
op eerbiediging van het prive-leven;
Overwegende dat de term « wet ,
in de zin van artikel 8 doelt op elke
al dan niet schriftelijke bepaling
van intern recht, voor zover de betrokken personen daarvan kennis
kunnen krijgen en ze in duidelijke
bewoordingen is gesteld;
Overwegende dat de ministeriEHe
circulaire van 17 augustus 1923, die
de nadere regels vaststelt voor het
opsporen of tellen van telefoongesprekken, niet kan worden beschouwd als een dwingende of normatieve bepaling van intern recht
die tevens zou beantwoorden aan de
overige vereisten van artikel 8.2 van
het Verdrag;
«
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die circulaire derhalve niet « voorzien is bij wet » in de zin van artikel 8.2 van het Verdrag;
Overwegende dat het arrest, nu
het vermelt dat de opsporing van telefoongesprekken waardoor de identiteit van de oproeper kan worden
nagegaan, niet kan beschouwd worden als een aantasting van het
prive-leven en dat de in de ministerii:He circulaire van 17 augustus 1923
vervatte richtlijnen voldoen aan de
vereisten van artikel 8 van het Verdrag, die bepaling schendt;
Dat die onderdelen gegrond zijn;

Om die radenen, ongeacht de overige onderdelen van het tweede en
het derde middel die niet kunnen
leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het op strafrechtelijk gebied eiser
wegens de telastleggingen C en D
van zaak I veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie jaar, hem
voor die feiten tevens veroordeelt
tot betaling van een bijdrage van 5
frank, verhoogd met 590 opdeciemen, aan het Bijzonder Fonds voor
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Geweldmiddelen, en, met bevestiging van het beroepen vonnis,
de verbeurdverklaring beveelt van
de in de inventaris onder het nr.
388/89 vermelde kunstleren zak en
op burgerlijk gebied, hem jegen's d~
verweerder Meersman veroordeelt
tot betaling van het bedrag van
207.983 frank plus de interesten en
jegens de verweerder Marcel B~yse
tot betaling van het bedrag van
273.900 frank plus de interesten; 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; laat de overige helft
ten laste van de Staat; verwijst de
Overwegende dat de inmenging aldus beperkte zaak naar het Hof
die voortvloeit uit de toepassing van van Beroep te Brussel.
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2 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Simont.
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de schuldeiser aan zijn schuldenaar,
tast het bestaan van de hoofdverbintenis als dusdanig niet aan en bevrijdt
de hoofdelijke medeschuldenaars niet.
(MUNAR P., AMENGUAL LLABRES J., MUNAR L:
T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET
AAN DE NIJVERHEID)
ARREST

(A.R. nr. 6987)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Nr. 517

1e
10

KAMER -

3 mei 1990

BESLAG -

U!TVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGELING- RECHTEN VAN DE INGESCHREVEN
SCHULDEISERS OP DE PRIJS - ART. 1639
GER.W. - DRAAGWIJDTE.

2o VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- DOORHALING EN VERMINDERING VAN DE
INSCHRIJVINGEN GEVOLGEN VAN DE
OPHEFFING DOOR HANDLICHTING - ART. 92
HYPOTHEEKWET.

1o Art. 1639 Ger. W. heeft geen andere
draagwijdte dan dat ten gevolge van
de verkoop van een onroerend goed de
voorkeurrechten van de ingeschreven
schuldeisers overgaan op de prijs die,
hoewel onbeschikbaar, blijft dee] uitmaken van het patrimonium van de
uitgewonnen verkoper zolang de notaris overeenkomstig art. 1650 van voormeld wetboek het definitief proces-verbaal van verdeling of van rangregeling
niet heeft opgemaakt en aan de
schuldeisers de borderellen van toewijzing niet heeft afgegeven (1).
2° De eenvoudige opheffing van een hy-

potheek door handlichting van de hypothecaire inschrijving verleend door
(1) Zie CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de
Gerechtelijke Hervorming, I, biz. 586; DE PAGE,
Droit Civil, T. VII, nr. 844; CHR. ENGELS, Het
uitvoerend beslag op onroerend goed, Kluwer,
nrs. 565 en 566; lVI. THUYSBAERT, « De rangregeling ''• T. Not., 1970, nrs. 7-8, biz. 145 en vlg.;
K. BERGE, « Gedwongen tenuitvoerlegging op
onroerend goed - Inschrijving van ambtswege "• T Not., 1972, nrs. 7-8, biz. 145 en vlg.

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1134, 1285 van het Burgerlijk Wetboek, 1582 en 1639 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, - na vastgesteld te
hebben dat verweerster een hypothecaire kredietopening aan de N.V. J.P. Munar Opvolgers had verleend met de eisers als hoofdelijke medeschuldenaars,
dat na faillissement van de N.V. J.P. Munar Opvolgers de curator het met hypotheek bezwaarde onroerend goed evenals
de handelszaak verkocht, dat de bekomen verkoopprijs volstond om alle ingeschreven hypothecaire schuldeisers te
voldoen maar dat bij de definitieve rangregeling van 22 juni 1983 werd vastgesteld dat een bedrag van 6.250.000 frank
ontbrak wegens een verduistering door
notaris Van Heurck en dat verweerster
niet batig werd gerangschikt voor een
gedeelte van haar schuldvordering, dat
verweerster desondanks kwijting verleende en handlichting gaf van de tegen
de koopster van het onroerend goed
ambtshalve genomen hypothecaire inschrijving -, de tegen de eisers door
verweerster gerichte vordering tot betaling van het saldo door veiling van een
onverdeeld onroerend goed toewijst en
het verweer van de eisers dat zij ,ingevolge betaling en overwijzing van de verkoopprijs en aan de koper ":erlee~~e
kwijting niets meer verschuldtgd ZlJn,
verwerpt, op grond : « dat artikel 1285
enkel toepasselijk is in geval van kwijtschelding van schuld; dat ten deze de
handlichting enkel verleend werd na gedeeltelijke kwijting onder uitdrukkelijk
voorbehoud van haar persoonlijke vorderingen opzichtens de gefailleerde; dat dit
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als dusdanig niet tegenstelbaar is aan de ·
medeschuldenaars » en « dat het verlies
van een zekerheid, om welke reden. dan
ook behalve de betaling, de onderliggende hoofdschuld niet doet verdwijnen; dat
het volledig opheffen van een zakelijke
zekerheid door handlichting te verlenen,
na gedeeltelijke betaling, niet zonder
meer de kwijtschelding .van het saldo
van de hoofdschuld impliceert, die tot beloop van het onbetaald gebleven gedeelte
onverminderd blijft bestaan »,

terwijl de door artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek bewerkte overgang
van de rechten van de ingeschreven
scl:mldeisers op de prijs evenals de in de
verkoopakte opgenomen . clausule. dat
conform de wet de verkoopprijs van .het
goed wordt overgewezen aan de schuldeisers die een voorrecht of hypotheekrecht op het goed bezitten, tot gevolg
hebberr dat de door de koper van het onroerend goed gedane betaling de verkoper bevrijdt en dat de aan de koper van
het onroerend goed verleende handlich·
ting de verkoper en zijn hoofdelijke medeschuldenaars bevrijdt:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
3 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - GelijkJuidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van
Heeke en Geinger.
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1° VERJARING -

4 mei 1990
BURGERLIJKE ZAKEN-

Overwegende dat artikel 1639 van
STUITING - DAGVAARDING - STUITENDE
het Gerechtelijk Wetboek geen anWERKING - GRENZEN.
dere draagwijdte heeft dan dat ten
gevolge van de verkoop van het .onroerend goed de « voorkeurrec;hten ». 2° NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING - WIJZIGING
van de ingeschreven schuldeisers
- ART. 807 GER.W. - FElT OF AKTE IN DE
overgaan op de prijs; dat evenwel,
DAGVAARDING AANGEVOERD- BEGRIP.
zolang de notaris overeenkomstig
artikel 1650 van voormeld wetboek
het definitief proces-verbaal van ver-. 1o De dagvaarding stuit de verjaring van
deling of van rangregeling niet' heeft
de vordering die ze inleidt en van de
opgemaakt en. aan die schuldeisers . vorderingen · die virtu eel daarin begrepen zijn (1). (Art. 2244 B.W.)
de borderellen van toewijzing niet
in uitvoerbare vorm heeft afgegeven, de prijs, hoewel onbeschikbaar,
blijft deel uitmaken van het patri- 2° Naar recht verantwoord is de besliswaarin de rechter, op grond van
monium van de uitgewonnen verko- · sing
de.· overweging dat de eisende partij,
per;
onder het mom van een materiele vergissing, zich poogt te onttrekken aan
Dat, in strijd met wat in het midde toepassing van een wetsbepaling en
del wordt betoogd, de enkele betadat de nieuwe vordering, waarvoor een
ling van de prijs door de koper niet
nieuwe vorderingsstaat wordt aangetot gevolg heeft dat de schuldenaarvoerd, ·niet virtueel begrepen was in de
verkoper ook reeds tegenover de indagvaarding, oo1·deelt dat de op grond
geschreven schuldeisers wordt bevan een verbeterde vorderingsstaat
vrijd, noch dat ·de eenvoudige ophefuitgebre~de vordering niet ontvankelijk
is. (Art. 807 Ger.W.)
fing .· van de hypotheek de · hoofdelijke medeschuldenaars bevrijdt;
Dat het middel faalt naar recht;

'···············

(1) Cass., 29 maart 1984, A.R. nr. 6971 (A.C,
1983-84 1 nr. 441).
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{ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN MARCEL
THEUNIS " A.B.M.T.-THEUMA » N.V. T. GEMEENTE
GENK)
ARREST

(A.R. nr. 7010)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 2244 en 2246 van het Burgerlijk
Wetboek, 12, 13, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en 18, par. 2, van het
ministerieel besluit van 10 augustus
1977, houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten,
doordat het bestreden arrest, bij hervorming van het beroepen vonnis, de
vordering van eiseres niet ontvankelijk
verklaart en haar tot de kosten van beide aanleggen veroordeelt, om reden dat :
<< ••• toepassing (moet) worden gemaakt
van art. 18 van het M.B. van 10 augustus
1977 en moet vastgesteld worden dat (eiseres) niet tijdig heeft gevorderd; dat (eiseres) ten onrechte aan (verweerster)
verwijt art. 15, par. 1, 2°, van het M.B.
van 10 augustus 1977 niet te hebben nageleefd, vermits deze laatste zowel eindvorderingsstaat n° 10 als n° 10bis heeft
betwist, waaruit blijkt dat zij deze staten
wei degelijk nakeek; ... dat (eiseres) ten
onrechte onder het mom van een materiiHe vergissing zich poogt te onttrekken
aan de toepassing van art. 18 van het
M.B. van 10 augustus 1977; ... dat de vorderingsstaat n° 10bis waarop (eiseres) aileen steunt met betrekking tot haar vordering terecht door (verweerster) mocht
geweigerd worden; dat op de argumenten
van (verweerster) met betrekking tot de
vorderingsstaat n° 10 niet moet worden
ingegaan "•
terwijl, krachtens de artikelen 2244 en
2246 van het Burgerlijk Wetboek, de dagvaarding betekend aan degene die men
wil beletten de verjaring te verkrijgen,
de verjaring stuit; dat dergelijke dagvaarding stuiting teweegbrengt, niet enkel voor de vordering die zij inleidt (artikel 12 van het Gerechtelijk Wetboek),
maar ook voor al de vorderingen die .er
virtueel in zijn begrepen; dat hetzelfde
beginsel vervat ligt in artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarin is bepaald
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dat een vordering kan worden uitgebreid
of gewijzigd, voor zover de aangepaste
vordering berust op een feit of op een
akte in de dagvaarding reeds aangevoerd; dat eiseres bij dagvaarding van 12
januari 1983, hetzij binnen de termijn
van 2 jaar te rekenen vanaf het procesverbaal van de definitieve keuring van
de gezamenlijke werken (artikel 18 van
het ministerieel besluit van 10 augustus
1977), betaling heeft gevorderd van het
saldo van de aannemingssom haar door
verweerster verschuldigd; dat zij in de
loop van het geding een vergissing - gevolg van een vergetelheid - heeft rechtgezet en de afrekening opgenomen in de
dagvaarding. heeft vervangen door een
verbeterde afrekening op basis van de
verbeterde vorderingsstaat << 10bis »; dat
deze verbeterde afrekening virtueel was
inbegrepen in de afrekening voorkomend
in de dagvaarding en een wijziging van
de vordering uitmaakte, geoorloofd door
artikel 807 van het Gerechtelijk Wethoek, vermits beide vorderingen tot voorwerp hadden betaling te bekomen van
het saldo van de door verweerster verschuldigde aannemingssom, feit waarvan
sprake in de dagvaarding van 12 januari
1983; zodat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat de vordering gesteund op de vorderingsstaat
lObis niet virtueel was begrepen in de
oorspronkelijke dagvaarding, zodat de
verjaring van de vordering tot betaling
van deze vorderingsstaat en de eruit afgeleide faktuur niet gestuit zou zijn geworden door de oorspronkelijke dagvaarding (schending van de ingeroepen wettelijke bepalingen) :

Overwegende oat een dagvaarding
de verjaring stuit voor de vordering
die ze inleidt en voor de vorderingen die daarin virtueel zijn begrepen;
Overwegende dat, te dezen, de
appelrechter, aan wie geen miskenning van de bewijskracht van de
dagvaarding wordt verweten, vaststelt dat << op 12 januari 1983 (eiseres) (verweerster) heeft gedagvaard
tot het betalen voor de factuur nr.
11 van 9 februari 1981 met betrekking tot de eindafrekening Muziekacademie volgens vorderingsstaat nr.
10 van 6 februari 1981 ten bedrage
van 84.441 frank; dat, bij besluiten
van 20 februari 1985, de vordering
werd uitgebreid tot 1.724.641 frank
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LIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WEDERop grond van een verbeterde eindTEWERKSTELLING - BEGRIP.
vorderingsstaat 10bis daar de eindafrekening niet moest gemaakt worden op grond van de inschrijving,
maar rekening moest gehouden wor- 2° ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING
den met de bestelling van 14 januari
- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - EN WEDER1980 waarbij de oorspronkelijke
TEWERKSTELLING - TIJDELIJKE GEDEELTEaannemingssom met 5 % werd verLIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID
EFFECTIEVE WEDERTEWERKSTELLING - PERIOhoogd »;
DE VAN DAAROPVOLGENDE JAARLIJKSE VAOverwegende dat de rechter nog
KANTIE - GEVOLGEN VOOR DE WEDERTEvaststelt dat eiseres << ten onrechte
WERKSTELLING.
onder het mom van een materiele
vergissing zich poogt te onttrekken
aan de toepassing van artikel 18 van
het ministerieel besluit van 10 au- 3° ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING
gustus 1977 », en aldus te kennen
- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING - TIJDELIJKE GEDEELTEgeeft dat de vordering, ingesteld op
LIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WEDERgrond van een nieuwe vorderingsTEWERKSTELLING VAKANTIEGELD
staat, niet virtueel begrepen was in
LOON ONTVANGEN INGEVOLGE DE WEDERTEde dagvaarding;
WERKSTELLING - BEGRIP.
Dat de appelrechter op die granden naar recht beslist dat de uitgebreide eis, voor zover hij gegrond 4° LOON - ALLERLEI - ARBEIDSONGEVAL
was op de verbeterde vorderings- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING - TIJDELIJKE GEDEELTEstaat, niet ontvankelijk is;
LIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WEDERDat het middel niet kan worden
TEWERKSTELLING VAKANTIEGELD
aangenomen;
LOON ONTVANGEN INGEVOLGE DE WEDERTEWERKSTELLING -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Nelissen Grade.

BEGRIP.

1° Uit de tekst van art. 23, derde lid, Ar-

beidsongevallenwet blijkt dat die bepaling enkel van toepassing is wanneer
de getroffene effectief weder te werk
gesteld is en daarvoor loon ontvangt
(1).

2° De schorsing, tijdens de jaarlijkse vakantie, van uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de getroffene van
een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of
gedeeltelijk geworden is, heeft geen
gevolgen voor de effectieve wedertewerkstelling v66r die periode.
3° en 4° Het vakantiegeld is niet noodza-

Nr. 519
3" KAMER - 7 mei 1990

kelijk een loon dat de getroffene van
een arbeidsongeval « ingevolge zijn
wedertewerkstelling ontvangt », in de
zin van art. 23, derde lid, Arbeidsongevallenwet. (Artt. 23, derde lid, en 35,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)

1° ARBEIDSONGEVAL -

VERGOEDING
- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING - TIJDELIJKE GEDEELTE-

(1) Cass., 28 sept. 1981, A.R. nr 6321 (A.C.,
1981-82, nr 75).
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een vergoeding die gelijk is aan het verschil tussen het loon verdiend v66r het
ongeval en het loon dat hij wegens
zijn wedertewerkstelling ontvangt, blijkt
ARREST ( vertaling)
duidelijk dat de term " loon" hier de gewone betekenis heeft van tegenwaarde
(A.R. nr. 8817)
voor een verrichte arbeid (...). Artikel 23,
derde lid, van de wet van 10 april 1971 is
HET HOF; - Gelet op het bestre- dus niet van toepassing op de periode
den arrest, op 12 december 1988 van de jaarlijkse vakantie "• en voorts :
door het Arbeidshof te Luik gewe- « Enerzijds kan de getroffene die een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktzen;
heid heeft opgelopen, niet worden geacht
Over het middel: schending van de ar- gedurende de periode van de jaarlijkse
tikelen 23, inzonderheid van het derde vakantie, waarin de overeenkomst wettelid, en 35 van de Arbeidsongevallenwet lijk geschorst is, effectief opnieuw tevan 10 april 1971 (dat is vervangen door werkgesteld te zijn geweest "• en « anartikel 2 van het koninklijk besluit nr. 39 derzijds is het vakantiegeld geen loon in
van 31 maart 1982, gewijzigd bij artikel 1 de gewone betekenis, namelijk van een
van het koninklijk besluit nr. 128 van 30 tegenwaarde voor verrichte arbeid, in de
december 1982, en dat, overeenkomstig zin van artikel 23, derde lid »; het arartikel 2 van het koninklijk besluit van beidshof daarna het hager beroep niet
19 april 1982, met ingang van 1 april gegrond verklaart en, met bevestiging
1982 van toepassing is op de na die da- van het beroepen vonnis, eiseres veroortum gebeurde ongevallen),
deelt om aan verweerder de bij de wet
van 10 april 1971 bepaalde vergoedingen
doordat het arbeidshof in het bestre- te betalen, en preciseert dat de getroffeden arrest eerst vaststelt dat het hager ne voor het tijdvak van tijdelijke gedeelberoep strekte tot wijziging van de be- telijke arbeidsongeschiktheid van 4 juli
slissing, waarbij eiseres werd veroordeeld 1985 tot 31 juli 1985 recht heeft op verom aan verweerder de wettelijke vergoe- goeding wegens tijdelijke algehele ardingen wegens tijdelijke algehele ar- beidsongeschiktheid,
beidsongeschiktheid te betalen voor het
tijdvak van de tijdelijke gedeeltelijke arterwijl, overeenkomstig artikel 23, derbeidsongeschiktheid van 4 tot 31 juli de lid, van de Arbeidsongevallenwet van
1985, dat overeenkwam met de periode 10 april 1971, de ten gevolge van een arvan de jaarlijkse vakantie van de onder- beidsongeval door een tijdelijke gedeelteneming waarin verweerder voordien het lijke arbeidsongeschiktheid getroffen
werk zonder loonverlies hervat had; het persoon die de wedertewerkstelling aanhof vervolgens verwijst naar het arrest vaardt, recht heeft op een vergoeding die
van 10 maart 1986, waarin het de rede- gelijk is aan het verschil tussen het loon
nen uiteenzet waarom artikel 23, derde verdiend v66r het ongeval en het loon
lid, van de wet van 10 april 1971 niet van dat hij ingevolge zijn wedertewerksteltoepassing is op de periode van de jaar- ling ontvangt; de appelrechters niet belijkse vakanties, op de volgende gran- twisten dat verweerder, die ten gevolge
den : « Artikel 23, derde lid, van de wet van een arbeidsongeval op 27 november
van 10 april 1971 is enkel van toepassing 1984 tijdelijk algeheel arbeidsongeschikt
in geval van tijdelijke gedeeltelijke ar- was geworden tot 19 mei 1985, op 20 mei
beidsongeschiktheid en voor zover de ge- 1985 zonder loonverlies opnieuw tewerktroffene de wedertewerkstelling heeft gesteld was en dat die wedertewerkstelaanvaard. De tekst moet op beperkende ling van 4 tot 31 juli 1985 was onderbrowijze worden uitgelegd. De bepaling is ken wegens de jaarlijkse vakantie van
dus enkel van toepassing wanneer de ge- de onderneming; de werknemer, oftroffene werkelijk opnieuw aan het werk schoon hij tijdens de jaarlijkse vakantie
gesteld is en daarvoor een loon ontvangt. van de onderneming de overeengekomen
Aangezien tijdens de periode van de of aangeboden arbeid niet effectief kan
jaarlijkse vakantie de overeenkomst wet- verrichten, nochtans in het geval dat hij
telijk geschorst is, kan te dezen niet wor- v66r het begin van de jaarlijkse vakantie
den beslist dat (verweerder) gedurende opnieuw tewerkgesteld was, moet wordie periode effectief opnieuw aan het den geacht gedurende die gehele periode
werk gesteld was. (...) Uit de geest en de opnieuw aan het werk te zijn, mits evenletter van de wettekst, die uitdrukkelijk wei noch de werkgever noch de werknebepaalt dat de getroffene recht heeft op mer die wedertewerkstelling vooraf heb(CAISSE PROFESSIONNELLE DU COMMERCE ET
DE L'INDUSTRIE T. BALTUS)
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ben stopgezet; de werknemer die gedurende die periode van jaarlijkse vakantie
vakantiegeld ontvangt, van de arbeidsongevallenverzekeraar een vergoeding kan
eisen gelijk aan het verschil tussen zijn
v66r het ongeval verdiend loon en het
enkel vakantiegeld dat hij krijgt en dat,
overeenkomstig artikel 35 van de wet
van 10 april 1971, voor de toepassing van
die wet, als loon moet worden beschouwd; artikel 23, vierde lid, van de
wet van 10 april 1971 bepaalt dat de getroffene de vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid enkel geniet : 1° wanneer hij niet opnieuw tewerkgesteld wordt maar zich onderwerpt
aan een behandeling die hem met het
oog op zijn wederaanpassing wordt voorgesteld, 2° wanneer hij niet opnieuw aan
het werk wordt gesteld en hem geen behandeling met het oog op zijn wederaanpassing wordt voorgesteld, of 3° wanneer
hij de hem aangeboden wedertewerkstelling of de voorgestelde behandeling om
een geldige reden weigert of stopzet; de
appelrechters niet vaststellen dat de getroffene de wedertewerkstelling om een
geldige reden zou hebben geweigerd of
stopgezet; wanneer de wedertewerkstelling onderbroken wordt wegens de jaarlijkse vakantie van de onderneming, de
werknemer niet kan worden geacht de
wedertewerkstelling te hebben stopgezet;
het arbeidshof bijgevolg niet, met bevestiging van het vonnis a quo, wettig kon
beslissen dat verweerder voor het tijdvak van 4 tot 31 juli 1985 recht had op
vergoeding voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid (schending van de
artikelen 23 en 35 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) :
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zijn geweest » en « dat, anderzijds,
het vakantiegeld geen loon in de gewone betekenis, namelijk van een
tegenwaarde voor verrichte arbeid,
is in de zin van artikel 23, derde lid,
(van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971} »;
Overwegende dat uit de bovenaangehaalde tekst van artikel 23, derde
lid, blijkt dat die bepaling aileen
van toepassing is wanneer de getroffene effectief opnieuw tewerkgesteld
is en daarvoor een loon krijgt;
Overwegende dat, luidens artikel
35, eerste lid, van de wet van 10
april 1971, gewijzigd bij artikel 2
van het koninklijk besluit nr. 39 van
31 maart 1982, het vakantiegeld voor
de toepassing van die wet als loon
wordt beschouwd; dat daaruit nochtans niet volgt dat het noodzakelijk
een loon is •dat de getroffene « ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt » in de zin van artikel 23, derde lid, van die wet;

Overwegende dat, luidens artikel
28, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst de dagen
waarop de onderneming wegens
jaarlijkse vakantie is gesloten alsook de dagen waarop de werknemer
buiten die periode jaarlijkse vakantie neemt; dat de schorsing van de
Overwegende dat het arrest, met uitvoering van de overeenkomst die
bevestiging van de beroepen beslis- periode geen invloed heeft op de
sing, eiseres veroordeelt om aan v66r die periode begonnen wederteverweerder, aan wie op 27 november werkstelling;
1984 een arbeidsongeval was overkoDat het. arrest, door te beslissen
men en die op 20 mei 1985 weder tewerkgesteld was, de wettelijke ver- dat verweerder voor de periode van
goeding wegens tijdelijke algehele de jaarlijkse vakantie recht heeft op
arbeidsongeschiktheid te betalen een vergoeding wegens tijdelijke alvoor het tijdvak van 4 tot 31 juli gehele arbeidsongeschiktheid, op
1985, zijnde de periode van de jaar- grond dat hij niet kon worden gelijkse vakantie van de onderneming, acht gedurende die periode opnieuw
hoofdzakelijk op grond : « dat, ener- tewerkgesteld te zijn geweest, artizijds, de getroffene niet kan worden kel 23 van de wet van 10 april 1971
geacht gedurende de periode van de schendt;
jaarlijkse vakantie, waarin de overeenkomst wettelijk geschorst is, efDat het middel in zoverre gegrond
fectief opnieuw tewerkgesteld te is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de wet
van 10 april 1971, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
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7 mei 1990 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclusie
(2) van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Biitzler.

2° VOORZIENING

(2) Het O.M. concludeerde tot de verwerping. Het was van oordeel dat de getroffene
van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of gedeeltelijk is geworden, niet kan worden geacht tijdens de periode van de jaarlijkse vakantie die
volgt op een periode van effectieve wedertewerkstelling, opnieuw aan het werk gesteld te
zijn geweest, in de zin van art. 23, derde lid,
Arbeidsongevallenwet aangezien de getroffene
uiteraard tijdens die periode niet effectief weder te werk gesteld was en geen loon heeft
ontvangen (J. VAN DROOGHENBROECK, « L'indemnisation de Ia victime en incapacite temporaire partielle de travail », Chr. dr. soc.,
1982, biz. 245 e.v., inz. biz. 254; P. VAN DROOG·
HENBROECK, « L'article 23 de Ia loi du 10 avril
1971 sur Ia reparation des accidents du travail », in La loi du 10 avril 1971 sw· les accidents du travails, Rapports de la journee d'etudes du 23 septembre 1983, Ed. Jeune Barreau
de Liege, biz. 57 e.v., inz. biz. 65 en 66).

4° CASSATIEMIDDELEN -

Volgens het O.M. was art. 23, vierde lid, 2",
Arbeidsongevallenwet van toepassing telkens
wanneer om de een of andere reden geen effectieve wedertewerkstelling was aangeboden
aan de getroffene of hem geen behandeling
was voorgesteld. Het was van mening dat de
getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of
geworden is, dus tijdens de periode van de
jaarlijkse vakantie die volgt op die van een effectieve wedertewerkstelling, de vergoeding
wegens tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid moet genieten, aangezien de getroffene
tijdens die periode van jaarlijkse vakantie niet
effectief opnieuw te werk gesteld was door de
werkgever en evenmin aangezocht was zich te
onderwerpen aan een behandeling met het oog
op zijn wederaanpassing (Cass., 10 okt. 1977,
A.C., 1978, 180; zie L.E. TROCLET, << Accidents
du travail et maladies professionnelles », in
Les Novelles, Droit social, dl. IV, Brussel, 1975,
nr. A 601 tot A 608; zie ook Cass., 14 sept. 1981,
A.R. nrs. 6282 en 6314, A.C., 1981-82, nr. 33, en
cone!. eerste adv.-gen. Duchatelet, toen adv.gen. in Bull. en Pas., 1982, I, biz. 61.

3"

7 mei 1990

KAMER -

1° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE - RECHTSPLEGING - VOORZIENING IN
CASSATIE - TERMIJN.

IN CASSATIE

DIENSTPLICHTZAKEN
CASSATIEBEROEP.

TERMIJNEN

VAN

3° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE - VORM VAN DE BESLISSINGEN - HOGE MILITIERAAD - BESLISSING - KENNIS·
GEVING - TERMIJN - GEVOLGEN.

INLEIDING BEGRIP- AARD- EXCEPTIE VAN NIET-ONT·
VANKELIJKHEID - DIENSTPLICHTZAKEN MIDDEL GEGROND OP BEWERINGEN TEGENGESPROKEN DOOR DE AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING- GEEN BETICHTING VAN VALSHEIDGEVOLG.

5° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE - RECHTSPLEGING - HOGE MILITIERAAD- MIDDEL GEGROND OP BEWERINGEN
TEGENGESPROKEN DOOR DE AUTHENTIEKE
VASTSTELLINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEEN BETICHTING VAN VALSHEID - GEVOLG.

6° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE- VORM VAN DE BESLISSINGEN- HOGE MILITIERAAD - BESLISSING IN OPENBARE TERECHTZITTING UITGESPROKEN
DIENSTPLICHTIGE DIE HET TEGENDEEL BEWEERT- AUTHENTIEKE VASTSTELLING VAN
DE BESTREDEN BESLISSING - GEEN BETICHTING VAN VALSHEID- BEGRIP.

7° ARBITRAGEHOF

VOORZIENING
WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN IN
DE ZIN VAN ART. 26 BIJZONDERE WET VAN 6
JAN. 1989 OP HET ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE
BEGRIP.

8° CASSATIEMIDDELEN -

INLEIDING AARD - VOORZIENING WAARIN EEN VRAAG
WORDT OPGEWORPEN IN DE ZIN VAN ART. 26
BIJZONDERE WET VAN 6 JAN. 1989 OP HET ARBITRAGEHOF - VRAAG ZONDER VERBAND
MET DE MIDDELEN - VERPLICHTING VAN
HET HOF VAN CASSATIE - BEGRIP.
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go VOORZIENING IN CASSATIE -

7°, 8°, go en 10° Wanneer eiser voor het
Hoi van Cassatie een vraag opwerpt in
de zin van art. 26 bijzondere wet van 6
jan. 1989 op het Arbitragehof, kan § 2
van die bepaling enkel worden opgevat
binnen de perken van de middelen
waarover het Hoi van Cassatie uitspraak moet doen (4).

10° PREJUDICIEEL GESCHIL -

11° Aan het Arbittagehoi hoeft niet te
worden voorgelegd de in art. 26 bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehoi bedoelde vraag, die door eiser
wordt opgeworpen voor het Hoi van
Cassatie en die geen verband houdt
met de middelen waarin de bestreden
beslissing van de Hoge Militieraad
wo.rdt bekritiseerd (5).

INLEIDING - ALGEMENE BEGRIPPEN - VOORZIENING WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGE-'
WORPEN IN DE ZIN VAN ART. 26 BIJZONDERE
WET VAN 6 JAN. 1989 OP HET ARBITRAGEHOF
- VRAAG ZONDER VERBAND MET DE MIDDELEN - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

vooR-

ZIENING WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGE- ·
WORPEN IN DE ZIN VAN ART. 26 BIJZONDERE
WET VAN 6 JAN. 1989 OP HET ARBITRAGEHOF
- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - BEGRIP.

11° DIENSTPLICHT -

ALLERLEI - VOORZIENING WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN IN DE ZIN VAN ART. 26 BIJZONDERE
WET VAN 6 JAN. 1989 OP HET ARBITRAGEHOF
- VRAAG ZONDER VERBAND MET DE MIDDELEN - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

(DE PERLINGHI)

ARREST ( vertaJing)
1° en 2° De datum waarop de voorziening
(A.R. nr. M 51g F)
aan de griffie van het Hoi wordt « gezonden » in de zin van art. 51, § 2,
Dienstplichtwet is die van de verzenHET HOF; - Gelet op de bestreding van de aangetekende brief en
niet die van de ontvangst ter griffie den beslissing, op 29 januari 1990
door de Hoge Militieraad gewezen;
(1). (Impliciet.)
Over het verzoek van eiser, in de vol3° Noch uit art. 37, § 4, Dienstplichtwet gende bewoordingen gesteld :
noch uit enige andere wetsbepaling
» Prejudiciele vraag :
blijkt dat de beslissing van de Hoge
Militieraad niet kan worden tegengeAls gewetensbezwaarde vraag ik dat
worpen aan de dienstplichtige, wan- krachtens artikel 26 van de bijzondere
neer de kennisgeving geschiedt binnen wet van 6 januari 1g8g de volgende prede voorgeschreven termijn.
judiciele vraag zou worden gesteld aan
het Arbitragehof : " Schendt artikel 2g
4° en 5° Niet ontvankelijk is het middel, van de gecoordineerde dienstplichtwetgegrond op beweringen die worden te- ten volgens hetwelk een hoofdofficier
gengesproken door de authentieke van het leger deel uitmaakt van de hoge
vaststelling van de bestreden beslis- militieraad, zelfs als het om een gewesing van de Hoge Militieraad, wanneer tensbezwaarde gaat, artikel 6bis van de
eiser die beslissing niet van valsheid Grondwet? " Ik ben van mening dat artikel 2g van de gecoordineerde dienstheeft beticht (2).
plichtwetten van 30 april 1g62 artikel
6° Niet ontvankelijk is het middel van de 6bis van de Grondwet schendt. Het verdienstplichtige ten betoge dat, in strijd slag wn de Kamercommissie voor de
met de authentieke vaststelling van de herziening van de Qrondwet (Pari St. K,
beslissing van de Hoge Militieraad, die verslag 10, nr. 28-2, 1g juni 1g6o) is zeer
beslissing niet in openbare terechtzit- duidelijk, het preciseert: "de uitdrukting is uitgesproken, wanneer de king 'te dien einde ', waarborgen de wet
dienstplichtige de authentieke vaststel- en (...) ", doelt op verschillende wetten of
ling van die beslissing niet van vals- liever op aile wetten die de rechten en
heid heeft beticht (3).
vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden zullen waarborgen.
Het gaat dus niet om een wet maar om
(1) (2) (3) (4) en (5) Zie de verwijzingen in de wet in het algemeen die de voor de
uitsluiting van discriminatie nodige
cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 520.
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maatregelen en criteria bepaalt. De
Grondwet verplicht de wetgever dus ertoe aile maatregelen te nemen die nodig
zijn om de rechten en vrijheden van de
ideologische en filosofische minderheden
te waarborgen. De aanwezigheid van een
militair in de hoge militieraad doet bij
mij twijfels rijzen aangaande de objectiviteit en de onpartijdigheid van de uitspraak. Het is bovendien niet uitgesloten
dat hij een beslissende stem heeft en dat
hij niet ongevoelig was voor het feit dat
ik behoor tot de ideologische minderheid
van de gewetensbezwaarden. Die wet
schendt de grondwettelijke waarborgen
van artikel 6bis. Ik druk de wens uit dat
met toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 aan het
Arbitragehof een tweede prejudiciele
vraag zou worden gesteld : " Schenden de
gecombineerde artikelen 10, § 3, en 20,
§ 5, van de gecoordineerde dienstplichtwetten artikel 17, § 3, van de Grondwet
volgens hetwelk een ieder recht heeft op
onderwijs, als men weet dat die artikelen in de praktijk een student beroven
van het recht om zijn studie voort te zetten door hem te verplichten zijn dienst
als gewetensbezwaarde te volbrengen,
terwijl hij in de mogelijkheid verkeerde
om zijn studie af te maken (financiele,
sociale, academische, gezins- of politieke
omstandigheden die gebeurlijk niet meer
zullen bestaan na een diensttijd van 20
maanden die drie academiejaren kan
omvatten). Het recht op onderwijs is dan
niet meer gelijk voor jonge mannen en
voor jonge vrouwen die, evenals buitenlanders en vrijgestelden, bevoordeeld
worden op studiegebied doordat zij de
mogelijkheden hebben om bepaalde takken van de wetenschappen uit te diepen
door bijvoorbeeld bijzondere licenties te
behalen ";
» Cassatiemiddelen :
» Wat de tegenwerpelijkheid van de
bestreden beslissing betreft :
» Overwegende dat luidens artikel 37,
§ 4, van de gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962 de beslissingen
van de hoge militieraad binnen acht dagen te rekenen van de uitspraak ter kennis worden gebracht van de betrokkene.
Dat de beslissing is uitgesproken in
openbare zitting van 29 januari, dat de
poststempel waaruit de dag van de verzending van de beslissing blijkt 13 februari is. Dat de termijn dus niet in acht
genomen is waardoor niet is voldaan aan
de wettelijke vormvereisten. Dat de beslissing mij niet kan worden tegengeworpen. Ik vraag het Hof de bestreden be-
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slissing te vernietigen en de zaak naar
een zelfde instantie te verwijzen voor
uitspraak op een latere datum;
» Tweede middel :
» Overwegende dat luidens artikel 37,
§ 4, van de gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962 de beslissingen
in openbare vergadering worden uitgesproken; dat het algemeen bekend en,
naar het schijnt, ook de gewoonte is dat
de deur van het lokaal waar de hoge militieraad bijeenkomt altijd gesloten is
(behalve om de appellanten na oproeping
te laten binnenkomen); dat daaruit te dezen volgt dat de rechtspleging vormgebreken vertoont en dat de wettelijke
vormvereisten niet in acht zijn genomen.
Ik vraag dat de beslissing van de hoge
militieraad zou worden teniet. gedaan,
vernietigd en dat het Opperste Hof de
verwijzing naar een andere hoge militieraad zou bevelen voor uitspraak op een
latere datum »;

Over het eerste middel :
Overwegende dat, ofschoon artikel
37, § 4, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten bepaalt dat de
beslissingen van de Hoge Militieraad binnen acht dagen na de uitspraak ter kennis worden gebracht
aan de betrokkene, noch uit die
noch uit enige andere wetsbepaling
blijkt dat die beslissingen aan de
dienstplichtigen niet kunnen worden
tegengeworpen, wanneer de kennisgeving geschiedt buiten de voorgeschreven termijn;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat zij in openbare
vergadering is uitgesproken;
Dat het middel, nu het gegrond is
op beweringen die worden tegengesproken door de authentieke vaststelling van de beslissing, niet ontvankelijk is wanneer eiser die beslissing niet van valsheid heeft beticht;
Overwegende dat voor het overige
eiser twee prejudicH:He vragen opwerpt in de zin van artikel 26, § 1,
3°, van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989; dat
artikel 26, § 2, van die wet, waaruit
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blijkt dat het Hof van Cassatie het
Arbitragehof moet verzoeken uitspraak te doen over de in de middelen opgeworpen vragen zelfs als het
van oordeel is dat het an.twoord op
die vragen niet nodig is voor zijn
beslissing, moet worden begrepen
binnen de perken van de middelen
waarover het Hof uitspraak moet
doen;
Dat de door eiser opgeworpen vragen geen verband houden met de
middelen en dus niet hoeven te worden gesteld;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
7 mei 1990 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

eedaflegging oak gelijkwaardige bewoordingen worden gebruikt (1).
(CAUWENBERGHS J. T. CAUWENBERGHS M.)
ARREST

(A.R. nr. 3590)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1 en 226, tweede lid, van het
Strafwetboek, 1183, no, van het Gerechtelijk Wetboek, 7, tweede lid, 97 en 127
van de Grondwet, 7, § 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november
1950 en goedgekeurd door de wet van 13
mei 1955, en van het algemeen rechtsbeginsel dat tot uiting komt in het adagium
«
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1° ONVERDEELDHEID

BOEDELBESCHRIJVING- MEINEED- FORMULE VAN DE
EED.

2° MEINEED -

BOEDELBESCHRIJVING
FORMULE VAN DE EED.

1o en 2° De bij een boedelbeschrijving

gepleegde meineed wordt . gestraft
overeenkomstig art. 226 Sw.; de formule van de eed is voorgeschreven in art.
1183, 11° Ger. W.; tach mogen bij de

nullum crimen, nulla poena sine lege »,
doordat het bestreden arrest eiser ver-

oordeelt wegens het beweerdelijk afleggen van een valse eed bij een boedelbeschrijving, op grand van de overwegingen « dat de stelling van de beklaagde
niet kan bijgetreden worden met betrekking tot het niet bestaan van een valse
eed; dat inderdaad bij het afsluiten van
een inventaris ten einde de samenstelling van een onverdeelde boedel nauwkeurig te kennen, artikel n83, go (lees :
no), van het Gerechtelijk Wetboek het
afleggen van een eed voorziet; dat de
eedformule weliswaar nergens door de
wet is omschreven, noch bepaald, doch
dat de instrumenterende notaris best de
bewoordingen van de wet overneemt (artikel n83 van het Gerechtelijk Wetboek) »,
(1) Zie Cass., 6 dec. 1962 (Bull. en Pas., 1963,
I, 429), 29 okt. 1973 (A.C:, 1974, 237), en cone!.
eerste adv.-gen. P. Mahaux (Bull. en Pas.,
1974, I, 221), 8 dec. 1981, A.R. nr. 6795 (A.C.,
1981-82, nr. 233), 24 okt. 1989, A.R. nr. 3287
(A.C., 1989-90', supra, nr. 118), en 21 jan. 1990,
A.R. nr. 7817, supra, nr. 375; P. WATELET, La
redaction des actes notaries, 190, biz. 719; R.
VERSTRAETEN, « De valse eed bij verzegeling of
• boedelbeschrijving », R. W., 1984-85, kol. 2968
tot 2970.
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terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest, door te stellen dat er ter zake wel
degelijk sprake is van een strafbare valse eed, hoewel uitdrukkelijk wordt toegegeven dat desbetreffend de eedformule
nergens door de wet is omschreven noch
bepaald, het wettelijk begrip « eed » miskent, alleszins dat van een strafbare valse eed (schending van de artikelen 226,
tweede lid, van het Strafwetboek, 1183,
11°, van het Gerechtelijk Wetboek en 127
van de Grondwet) en een beweerde valse
eed bestraft, die naar de grondprincipes
van de Belgische rechtsordening geen
eed kim zijn en niet strafbaar kfm zijn
bij gebrek aan wettelijk vastgestelde
eedformule (schending van alle in het
middel genoemde bepalingen behalve artikel 97 van de Grondwet, en van het genoemde algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, het bestreden arrest
noch door de in het middel aangegeven
motieven, noch door enige andere motivering, een voldoend antwoord verschaft
op de beroepsconclusies van eiser, waar
die stelden « dat alleen binnen de voorschriften van een wet een eed geldig kan
afgelegd worden; dat een eed die niet
binnen de wet valt, niet door artikel 226,
2° van het Strafwetboek kan gesanctionneerd worden; dat het principe " nulla
poena sine lege "in zijn meest letterlijke
zin dient toegepast te worden : als er
geen eed is volgens de wet kan er ook
geen wet zijn die een dergelijke " eed "
strafrechtelijk sanctionneert; dat zonder
de formule, door de wet bepaald, er derhalve volgens de Grondwet geen eed bestaat en dus geen mogelijkheid van valse
eed >>,en het arrest aldus niet naar behoren met redenen is omkleed (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat met de straffen
bepaald in artikel 226, eerste lid,
van het Strafwetboek wordt gestraft
hij die bij een verzegeling of een
boedelbeschrijving een valse eed aflegt;
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Dat de bewoordingen van de eed
niet sacramenteel zijn vastgesteld
en de rechtsgeldigheid van de eed
door het gebruik van woorden die
dezelfde draagwijdte hebben als de
woorden in het genoemd artikel opgenomen, niet wordt aangetast;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat eiser in handen van
de notaris de door artikel 1183, 11°,
van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde eed heeft afgelegd dat « hij
niets heeft geheeld noch verzwegen
en dat hij buiten de hierboven door
hem afgelegde verklaringen geen
kennis draagt van dergelijke verhelen of verzwijgen » en oordelen dat
het woord << verduisteren » dezelfde
betekenis heeft als << verhelen of
verzwijgen »;
Dat zij zodoende beslissen dat eiser een door de wet opgelegde eed
heeft afgelegd, waarvan de inhoud
door de wet is vastgesteld en aldus
de in het onderdeel aarigevoerde
wetsbepalingen en beginsel niet
schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser in zijn appelconclusie aanvoerde wat in het
onderdeel wordt weergegeven;
Overwegende dat het arrest · die
aanvoeringen verwerpt en de conclusie van eiser beantwoordt door
de redenen dat artikel 1183, 11°, het
afleggen van een eed voorziet en dat
<< deze formule overeenkomstig de
wet gebruikt, nu het woord verduistering in artikel 1183, 11°, van het
Gerechtelijk Wetboek (...) de betekenis heeft van heling of verzwijgen »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Dat krachtens artikel 1183, 11°,
van het Gerechtelijk Wetboek, de
boedelbeschrijving de eed bevat van
degenen die in het bezit geweest
zijn van de voorwerpen, dat « zij
niets hebben verduisterd en dat zij
Om die redenen, verwerpt de
van zodanige verduistering geen voorziening; veroordeelt eiser in de
kennis dragen »;
kosten.
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8 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D.
Everaert, Mechelen.

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

(A.R. nr. 4317)

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie;
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
Dat ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar
te maken dat, bij een brief van 8
mei 1989, met kenmerken Bestuur ·
burgerlijke en ciminele zaken, nr.
Nr. 522
7/SDP/CAN/622-LD, de minister van
Justitie hem gelast heeft het Hof,
overeenkomstig artikel 441 van het
2• KAMER - 8 mei 1990
Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis, op 19 juli
1° STRAF VERBEURDVERKLARING
1988 uitgesproken door de politieVOORWAARDEN.
rechtbank te Antwerpen, in zover
2° WEGVERKEER - ARTT. 50 TOT 52 WEG- daarbij ten laste van de beklaagde
Cherfedine Rebouh, van Franse naVERKEERSWET - VERBEURDVERKLARING tionaliteit, geboren te Amiens op 4
VOORWAARDEN.
mei 1969 en wonende te Amiens, rue
3° CASSATIE - VORDERING TOT VERNIETI- Vascasan 31, de verbeurdverklaring
van een voertuig Volkswagen GTI
GING - STRAFZAKEN - ART. 441 SV. - BIJwerd bevolen.
KOMENDE, NIET BIJ DE WET BEPAALDE
STRAF GEDEELTELIJKE VERN!ETIGING
De beklaagde werd veroordeeld
ZONDER VERWIJZING.
tot een geldboete van 100 frank en
een vervangende gevangenisstraf
1° en 2° Wanneer hij de beklaagde wegens een overtreding van het Wegver- van 30 dagen wegens het overschrijkeersreglement veroordeelt tot een den van de toegelaten snelheid,
geldboete en een vervangende gevan- overtreding van artikel 5 van het
genisstraf, vermag de rechter niet de Wegverkeersreglement.
verbeurdverklaring van het voertuig
Volgens artikelen 50 en 52 van de
uit te spreken (1). (Artt. 50 tot 52 Weg- Wegverkeerswet is de verbeurdververkeerswet).
klaring in dit geval niet wettelijk
3° Op het door de procureur-generaal toegelaten.
met toepassing van art. 441 Sv. ingestelde cassatieberoep vernietigt het
Hoi, zonder verwijzing, het vonnis in
zoverre het bij de veroordeling van de
beklaagde een niet bij de wet bepaalde
verbeurdverklaring uitspreekt (2).
(1) Zie Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2396
(A.C, 1988-89, nr. 39).
(2) Zie Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 2527
(A.C, 1988-89, nr. 98).

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof mage behagen het
aangegeven vonnis te vernietigen in
zover het de verbeurdverklaring beveelt; te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde

Nr. 523
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beslissing, en te zeggen dat er geen (PROCUREUR-GENERAAL B!J HET HOF VAN CASgrand is tot Verwijzing.
SATIE IN ZAKE DE WILDE)
Brussel, 16 februari 1990.
Voor de Procureur-generaal,
ARREST
De Advocaat-generaal.
(get.) Declercq »;
(A.R. nr. 4318)
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, met aanneming van de beweegredenen van hager aangehaalde vordering; vernietigt het aangegeven vonnis, op 19
juli 1988 gewezen door de Politierechtbank te Antwerpen, in zoverre
het de verbeurdverklaring beveelt
van het voertuig Volkswagen Golf
GTI met Franse nummerplaat 9326
TW 60; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; zegt dat er geen grond is
tot verwijzing.
8 mei 1990 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever de h. F'orrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 523

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie;
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar
te maken dat, bij een brief van 8
mei 1989, bestuur burgerlijke en criminele zaken, nr. 7/SDP/CAN/
88/616, de minister van Justitie hem
gelast heeft bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering, aangifte te doen
van het in kracht van gewijsde gegane arrest, op 30 maart 1988 uitgesproken door het Hof van Beroep te
Gent, in zover daarbij Abdon Joseph
De Wilde, rolluikmaker, geboren te
Lede op 7 december 1936, strafrechtelijke wordt veroordeeld ter zake
van wegmaking van inbeslaggenomen voorwerpen, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken.
Voornoemde beklaagde is op 7
maart 1988 overleden.

2•

KAMER - 8 mei 1990

Het arrest schendt derhalve artikel 20 van de voorafgaande titel van
CASSATIE _ VORDERING TOT VERNIETI- het Wetboek van Strafvordering.
GING - STRAFZAKEN - ART. 441 SV. - VEROORDELING VAN EEN OVERLEDEN PERSOON.
Op het door de procureur-generaal overeenkomstig art. 441 Sv. ingestelde cassatieberoep, vernietigt het Hof zonder
verwijzing het arrest waarbij een overledene strafrechtelijk wordt veroordeeld (1). (Art. 20 wet 17 april 1878.)
---------~------!
(1) Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 7369 (A.C.,
1982-83, nr. 89).

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het hof moge behagen het
aangegeven arrest te vernietigen in
zover het Abdon Joseph De Wilde
strafrechtelijk veroordeelt; te bevelen dat van zijn arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing
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Nr. 524

en te zeggen dat er geen grand is 1° Het nazien van een staat van inlichtingen door de daartoe bevoegde politot verwijzing.
tiecommissaris, ter uitvoering van een
Brussel, 16 februari 1990,
opdracht van het openbaar ministerie,
Voor de Procureur-generaal,
is een daad van onderzoek die de verDe Advocaat-generaal,
jaring van de strafvordering stuit (1).
(get.) Declercq »;
(Art. 22 wet 17 april 1878.)
Gelet op artikel 441 van het Wet- 2° Wanneer voor verschillende misdrijhoek van Strafvordering, met aanneven een straf is uitgesproken, is niet
ming van de beweegredenen van hoontvankelijk het middel dat enkel op
een van die misdrijven betrekking
ger aangehaalde vordering; vernieheeft, mits de straf naar recht veranttigt het aangegeven arrest, op 30
woord blijft door een ander misdrijf
maart 1988 gewezen door het Hof
(2).
(Artt. 411 en 414 Sv.)
van Beroep te Gent, in zover het
Abdon Joseph De Wilde strafrechte- 3° Een veroordeling wegens vluchtmislijk veroordeelt; beveelt dat van dit
drijf is niet onwettig alleen omdat de
arrest melding zal worden gemaakt
bestuurder zich nadien bij de politie
op de kant van de gedeeltelijk verheeft aangegeven (3). (Art. 33 Wegverkeerswet.)
nietigde beslissing; zegt dat er geen
"grond is tot verwijzing.
8 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

(VERREYDT)
ARREST

(A.R. nr. 4419)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :

Nr. 524
2•

KAMER -

1° VERJARING -

8 mei 1990

STRAFZAKEN -

STUI-

TING.

2° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN

BELANG VOOR ElSER STRAFZAKEN STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD WEGENS EEN ANDER
MISDRIJF.

3° WEGVERKEER KEERSWET -

ART. 33 WEGVERVLUCHTMISDRIJF - BEGRIP.

Over het eerste middel, luidende als
volgt: Verjaring - schending van artikel
68 van de Wegverkeerswet: aangezien de
feiten plaatsvonden op 17 juni 1988; dat
het Hof van Beroep te Antwerpen in zijn
arrest van 13 februari 1990 (pagina 3)
stelt dat het verval van de strafvordering
door verjaring ten aanzien van de feiten
van de tenlasteleggingen sub B (inbreuk
Wegverkeerswet) en D en E (verkeersinbreuken) regelmatig gestuit werd door
het kantschrift van de procureur des Konings van 13 februari 1989, waarbij aan

1----------------(1) Cass., 17 dec. 1985, A.R. nr. 9713 (A.C.,
1985-86, nr. 265).
(2) Cass., 6 dec. 1989, A.R. nr. 7891 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 226).
(3) Zie Cass., 27 jan. 1978 (A.C., 1978, 637), 19
maart 1986, A.R. nr. 4757 (ibid., 1985-86, nr.
456), en 4 okt. 1988, A.R. nr. 1935 (ibid.,
1988-89, nr. 67).

Nr. 524
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de politiecommissaris van Westerlo het
inlichtingsbulletin van eiser werd opgevraagd; dit kantschrift echter de verjaring niet kan stuiten omdat het geen
daad van vervolging of onderzoek betreft; zelfs indien wordt aangenomen dat
voormeld kantschrift van 13 februari
1989 de verjaring kan stuiten, quod non,
de strafvordering met betrekking tot de
feiten B, D en E verjaard was op datum
van de bestreden beslissing (13 februari
1990); volgens artikel 68 van de Wegverkeerswet de verjaringstermijn voor inbreuken inzake verkeer een jaar bedraagt; de dag waarop de verjaring
bereikt wordt (dies ad quem) niet in de
termijn is begrepen; wanneer het
kantschrift van 13 februari 1989 als daad
van stuiting wordt weerhouden, zoals het
hof van beroep ten onrechte stelt, de verjaringstermijn verstreek op 12 februari
1990; er na 13 februari 1989 geen daden
van vervolging of onderzoek zijn gesteld
worden; derhalve de strafvordering
voortspruitende uit de feiten B, D en E
door verjaring was vervallen op datum
van de bestreden beslissing; het arrest
van 13 februari 1990 dan ook dient vernietigd te worden; de zaak dient verwezen te worden vermits het hof de feiten
A-C (heromschreven) en D-E vermengt
en er een enkele straf voor uitspreekt :

Overwegende dat de controle van
het Hof op de stuiting van de verjaring van de strafvordering onafhankelijk is van hetgeen de bestreden
beslissing al dan niet overweegt;
Overwegende dat het nazicht, in
uitvoering van een opdracht van het
openbaar ministerie, van een inlichtingenbulletin van eiser door een
daartoe bevoegde politiecommissaris
een daad van onderzoek is die de
verjaring stuit wanneer zij verricht
werd binnen de bij de artikelen 21
en 22 van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn;
Overwegende dat te dezen uit de
stukken van de rechtspleging blijkt
dat het op vordering van de procureur des Konings te Antwerpen gevraagde inlichtingenbureau betreffende eiser door de politiecommissaris van Westerlo, woonplaats van
eiser, werd nagezien op 15 februari
1989;
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Dat aldus op 13 februari 1990, datum van de uitspraak van het bestreden arrest, de strafvordering wegens de feiten van de telastleggingen B, D en E niet door verjaring
was vervallen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, luidende als
volgt : schending van het legaliteitsbeginsel - artikel 7, tweede lid, van de
Grondwet : aangezien eiser aanvankelijk
werd vervolgd voor onder andere :
A. met het oogmerk om te schaden, rijtuigen, wagons of motorvoertuigen, namelijk een personenauto Citroen 2 PK,
geheel of ten gedele te hebben vernield
of onbruikbaar gemaakt, de vernieling of
onbruikbaarmaking verwondingen veroorzaakt hebben aan een of meer personen en de dader moetende vermoeden
dat zij zich in het vernielde of onbruikbaar gemaakte motorvoertuig bevonden
op het ogenblik van het wanbedrijf;
C. opzettelijke slagen of verwondingen te
hebben toegebracht aan Nancy Switten;
het hof, in navolging van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, terecht oordeelt dat het bijzonder opzet voorzien in
de tenlasteleggingen A en C niet is bewezen; zowel de eerste rechter als het
hof de feiten A en C heromschreef als
volgt : « bij een verkeersongeval dat aan
zijn persoonlijk toedoen te wijten- is,
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de
persoon van een ander aan te randen,
onopzettelijk slagen of verwondingen te
hebben toegebracht aan Nancy Switten;
deze heromschrijving juist is voor wat
betreft de oorspronkelijke betichting C;
het hof echter eiser had dienen vrij te
spreken voor de betichting A, nu het bijzonder opzet van deze tenlastelegging
niet is bewezen; het wettelijk niet mogelijk is om de oorspronkelijke tenlastelegging A te heromschrijven in onopzettelijke slagen of verwondingen; de herkwalificatie maar is toegelaten voorzover ze
betrekking heeft op de materiele gegevens die de tenlastelegging uitmaken;
wanneer het hof echter de tenlastelegging A heromschrijft in onopzettelijke
slagen of verwondingen zij zich steunt
op andere materiele gegevens; overigens
de oorspronkelijke betichtingen A en C
niet cumuleerbaar zijn; het hof daarenboven niet antwoordt op de middelen
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welke desaangaande door eiser werden
ontwikkeld in zijn appelconclusie :

Nr. 525

treft, eiser geen bijzonder middel
aanvoert;

Overwegende dat, nu het arrest
eiser tot een enkele straf veroordeelt wegens de heromschreven teOm die redenen, verwerpt de
lastleggingen A en C en de telastleggingen Den E en die straf wettelijk voorziening; veroordeelt eiser in de
verantwoord is door het bewezen kosten.
verklaren van de heromschreven te8 mei 1990 - 28 kamer - Voorzitter:
lastlegging C en van de telastleg- de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verging D, het middel, dat enkel be- slaggever: de h. Holsters - Gelijkluitrekking heeft op de heromschreven dende conclusie van de h. Declercq, adtelastlegging A, niet tot cassatie kan vocaat-generaal- Advocaat: mr. G. Van
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is; · Hirtum, Turnhout.
Over het derde middel: schending van
artikel 33 van de Wegverkeerswet: aangezien het hof eiser veroordeelt voor de
betichting B (vluchtmisdrijf); evenwel uit
de elementen van het dossier blijkt dat
eiser een goed uur na de feiten zelf het
ongeval is gaan aangeven bij de politie
van Westerlo; deze vaststelling het bewijs uitmaakt dat eiser zich niet heeft
willen onttrekken aan de dienstige vaststellingen; derhalve het bijzonder opzet
ontbreekt dat nochtans is voorzien in artikel 33 van de Wegverkeerswet:

N:ro 525
28

KAMER -

CASSATIE -

8 mei 1990

VORDERINGEN TOT VERNIETI-

Overwegende dat een latere aanGING - STRAFZAKEN - ART. 441 SV. - ARREST WAARBIJ EEN BEKLAAGDE IN STAAT
gifte van een verkeersongeval door
VAN HERHALING VEROORDEELD WORDT een daarbij betrokken bestuurder
HERHALING NIET BEWEZEN - GEDEELTEbij een bevoegde politiedienst niet
LIJKE VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
uitsluit dat die bestuurder zich heeft
onttrokken aan de in dit verband Op l1et door de procureur-generaal overdienstige vaststellingen, onder meer
eenkomstig art. 441 Sv. ingestelde caster plaatse van het ongeval;
satieberoep vernietigt het Hof zonder
verwijzing het veroordelend arrest in
Dat het middel faalt naar recht;
zoverre het de veroordeelde in staat
En overwegende dat de substanvan herhaling verklaart, terwijl de bewezen \'erklaarde feiten van de telasttiEHe of op straffe van nietigheid
legging dagtekenen van v66r de beslisvoorgeschreven rechtsvormen in
sing die als grondslag van de herhaacht zijn genomen en de beslissing
ling wordt aangewezen (1).
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening ge- (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE HOOGERS)
richt is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
(A.R. nr. 4440)
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster geen eis meer
8 mei 1990 - 2 kamer - Voorzitter:
stelt; dat de voorziening in zoverre de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verniet ontvankelijk is bij gebrek aan slaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, adbelang;
vocaat-generaal.
Dat, in zoverre de voorziening de
veroordeling van eiser in kosten van
(1) Zie Cass., 9 aug. 1989, AR. nr. 7701 (AC.,
de civielrechtelijke vordering be- 1988-89, nr. 651).
8
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Nr. 526
2•

KAMER -

9 mei 1990

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - ART.
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ninklijk besluit nr. 58 van 22 juli 1982)
en 88 (gewijzigd bij de wet van 7 juli
1976 en bij het koninklijk besluit nr. 22
van 23 maart 1982) van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling · voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering en artikel 97
van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis eraan
herinnert dat « het geschil betrekking
heeft op de terugbetaling van de uitkeringen die het ziekenfonds aan het aanDe verzekeringsinstelling, die onder de gesloten lid heeft betaald over het tijddoor de Koning bepaalde voorwaarden vak van 27 april 1983 tot 28 februari
aan de rechthebbende op de ziekte- en 1985, namelijk : van 27 april tot 30 juni
invaliditeitsverzekering de bij de 1983 (59.976 frank), van 1 juli tot 15 auZ.I. V.-wet voorgeschreven prestaties gustus 1983 (41.769 frank), van 16 augusheeft toegekend, treedt rechtens in de tus tot 28 februari 1985 (53.148 frank);
plaats van die rechthebbende tot be- dat het ziekenfonds (thans eiser) krachloop van het bedrag van de verleende tens artikel 70, § 2 (...) van de wet van
prestaties, voor het geheel van de sam- 9 augustus 1963 gesubrogeerd wordt
men die onder meer krachtens het ge- in de rechten van zijn aangeslotene; dat
meen recht verschuldigd zijn en ·die het van de derde aansprakelijke de tedezelfde schade geheel of gedeeltelijk rugbetaling kan vorderen van de aan
vergoeden; niet naar recht verant- zijn aangeslotene gedane uitkeringen : a)
woord is de beslissing dat de verzeke- in zoverre die uitkeringen het bedrag
ringsinstelling niet in de plaats van de van de uitkeringen, die volgens het gerechthebbende treedt, wanneer die be- meen recht aan de getroffene verschulslissing enkel hierop gegrond is dat digd zijn, niet te boven gaan, b) voor zohet door de deskundige volgens het ge- ver zij verschuldigd zijn krachtens en
meen recht geraamde ongeschiktheids- binnen de door de wet van 9 augustus
percentage Jager is dan het door art. 1963 vastgestelde grenzen en c) zij in
56 Z.I. V.-wet vereiste percentage (1).
een noodzakelijk oorzakelijk verband
staan met het ongeval waarvoor de derde aansprakelijk is verklaard; dat het
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
niet wordt betwist dat het ziekenfonds
MUTUALITEITEN T. RANDOUR, HUCHON)
aan zijn aangesloten lid Huchon de volgende bedragen heeft uitgekeerd : a) 'Van
27 april 1983 tot 30 juni 1983 : 59.976
ARREST ( vertaling)
frank, b) van 1 juli 1983 tot 15 augustus
(A.R. nr. 7956)
1983: 41.769 frank, c) van 16 augustus
1983 tot 28 februari 1985 : (483.692 frank
waarvan het enkel 53.148 frank terugvorHET HOF; - Gelet op het bestre- dert); dat blijkens het verslag van de
den vonnis, op 17 oktober 1989 in (met de vaststelling van de gemeenrechhoger beroep gewezen door de Cor- telijke ongeschiktheidspercentages belasrectionele Rechtbank te Bergen;
te) deskundige, de arbeidsongeschiktheid
van de getroffene gedurende die tijdvakOver het eerste middel : schending van ken als volgt moet worden bepaald : 7 %
de artikelen 46 (gewijzigd bij de wetten van 27 april 1983 tot 2 mei 1983; 100 %
van 5 juli 1971 en 5 januari 1976 en bij van 3 mei 1983 tot 30 juni 1983; 50% van
de koninklijke besluiten nr. 22 van 23 1 juli 1983 tot 31 juli 1983; 25 % van 1 aumaart 1982, en nr. 176 van 30 december gustus 1983 tot 15 augustus 1983; een de1982), 56 (gewijzigd bij het koninklijk be- finitieve ongeschiktheid van 7 % vanaf 16
sluit nr. 22 van 23 maart 1982 en bij de augustus 1983; dat krachtens artikel 56
wet van 27 juni 1969), 70, § 2, inzonder- van de wet van 9 augustus 1963 het zieheid vierde en vijfde lid, 87 (gewijzigd kenfonds enkel dagvergoedingen verbij de wet van 27 juni 1969 en bij het ko- schuldigd is aan de leden met een ongeschiktheid van 66,6 %, dat is aan de
(1) Zie Cass., 8 sept. 1982, A.R. nr. 2252 getroffenen die ten minste 2/3 van hun
(A.C., 1982-83, nr. 23); 8 maart 1989, A.R. nr. vermogen tot verdienen hebben verlo7148 (ibid., 1988-89, nr. 382).
ren >> tot staving van het beschikkende
70, §2, Z.l.V.-WET - INDEPLAATSSTELLING
VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING- VOORWAARDEN.
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gedeelte beslist dat de « getroffene
slechts gedurende de periodes van 3 mei
tot 30 juni 1983 aan die voorwaarden
heeft voldaan >> en dat « het ziekenfonds
dus enkel voor de gedurende die tijdspanne gedane uitkeringen gesubrogeerd
is .in de rechten van zijn aangeslotene >>
en (... ) dat « aldus aan (de huidige eiseres) (de volgende bedragen) verschuldigd
zijn:
frank
geneeskundige verzorging ....... 335.911
interesten op het bedrag van
99.841 frank ................... 24.960
uitkeringen van 3 mei tot
30 juni 1983 .................... 54.353
415.224
bedrag waaraan de interesten tegen de
wettelijke rentevoet moeten worden toegevoegd en waarvan de gestorte provisie
(van 434.033 frank) moet worden afgetrokken >>,
terwijl de huidige eiser in zijn regelmatig neergelegde appelconclusie betoogde dat hij overeenkomstig artikel 70,
§ 2, van de Z.I.V.-wet van 9 augustus
1963 rechtens gesubrogeerd was in de
rechten van de aangeslotene Rudy Huchon en dat de uitkeringen van de derde
aansprakelijke en van het ziekenfonds,
die nochtans betrekking hebben op dezelfde schade, geraamd worden volgens
verschillende en aan elk systeem van
schadevergoeding eigen regels >> en dat
derhalve de vergelijking van het bedrag
van die uitkeringen enkel van belang is
om uit te maken in hoeverre het ziekenfonds gesubrogeerd is, zonder dat men
moet proberen verschilpunten af te leiden uit de regels die bij de raming van
die uitkeringen worden gevolgd >> (hoofdconclusie, bladzijde 4, § 4); het bestreden
vonnis, nu het aileen na inzage van de
bevindingen van de gerechtelijke deskundige die de percentages heeft vastgesteld van de ongeschiktheid, die de getroffene Huchon in de periode V\ln 27
april 1983 .tot 15 augustus 1983 en te rekenen van de consolidatie op 16 augustus 1983 volgens het gemeen rechte heeft
geleden - zich beperkt tot de vermelding van de getroffene « enkel >> tijdens
de periode van << 3 mei tot 30 juni 1983 >>
voldeed aan de voorwaarden van artikel
56 van de wet van 9 augustus 1963 valgens welke het ziekenfonds die dagvergoedingen uitsluitend moet uitkeren aan
de aangeslotene die een arbeidsongeschiktheid van 66,6 % hebben opgelopen,
zonder daarbij de redenen of de dossier-
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gegevens aan te duiden waaruit het aldus impliciet doch onmiskenbaar afleidt
da de ongeschiktheidspercentages die de
gerechtelijke deskundige volgens het gemeen recht heeft vastgesteld en waaraan
het vonnis herinnert, overeenkwamen
met de ondergeschiktheidspercentages,
die in aanmerking genomen zijn door de
adviserend geneesheer (bedoeld in de in
het middel aangehaalde artikelen 87 en
88 van de wet van 9 augustus 1963), belast met de vaststelling van de ongeschiktheidspercentages waarvan de verplichting van eiser afhangt (luidens artikel 56) om de wettelijke uitkeringen
te doen, niet antwoordt op de bovengenoemde conclusie van eiser ten betoge
dat de grondslag voor de raming van die
ongeschiktheidspercentages volgens het
gemeen recht afwijkt van die voor de raming volgens de wet van 9 augustus 1963
en dat er voor beide regels gelden; dat
het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet); dat het bestreden
vonnis in elk geval aldus het Hof in de
onmogelijkheid stelt de beslissing op
haar wettigheid te toetsen, derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet), en evenmin naar recht is verantwoord (schending van alle overige in het
middel vermelde bepalingen) :

Overwegende dat krachtens het
ten tijde van de feiten toepasselijke
artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling,
die aan de rechthebbende op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
onder de door de Koning gestelde
voorwaarden, de bij de wet bepaalde
prestaties heeft toegekend, rechtens
in de plaats van die rechthebbende
treedt tot beloop van het bedrag van
de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer
krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;
Overwegende dat de feitenrechter,
op grand van de artikelen 56 en 70,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963,
heeft besllst dat de verzekeringsinstelling niet treedt in de rechten van
haar aangesloten lid, getroffene van
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· een ongeval dat moet worden vergoed volgens het gemeen recht,
wanneer de door die installing betaalde daguitkeringen betrekking
hebben op tijdvakken waarin het
vermogen tot verdienen van de rechthebbende niet met ten minste twee
derde is verminderd;
Overwegende dat het vonnis, dat
de met toepassing van de Z.I.V.-wet
genomen beslissing niet kan bekritiseren, niet vaststelt dat de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling of de geneeskundige
raad voor invaliditeit bij hun raming
van de arbeidsongeschiktheid van
de getroffene geen rekening hebben
gehouden met het ten gevolge van
het ongeval opgelopen letsel;
Overwegende dat de appelrechters, door hun beslissing enkel hierop te gronden dat het door de deskundige volgens het gemeen recht
geraamde ongeschiktheidspercentage lager ligt dan het door artikel 56
van de wet van 9 augustus 1963 vereiste percentage, die beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat eiser, ofschoon
hij geen ontvankelijk cassatieberoep
kon instellen tegen de getroffene
Rudy Huchon in wiens rechten hij
gesubrogeerd is, hem nochtans de
voorziening heeft doen betekenen;
dat die betekening enkel kan worden uitgelegd als een vordering tot
bindendverklaring van het arrest;

de dag van de starting; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verklaart het arrest bindend voor Rudy
Huchon; veroordeelt verweerder in
de kosten; verwij st de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Doornik,
zitting houdende in hoger beroep.
9 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en De Bruyn.
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KAMER -
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DIEREN -

DOOD OF ZWARE VERWONDING
VAN EEN DIER - ONVOORZICHTIGHEID OF
GEBREK AAN VOORZORG - ART. 559, 3°, SW.
- DIER - BEGRIP.

Het doden van een dierlijke foetus door
onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg valt niet onder de toepassing van
art. 559, 3", Sw.
(RAES E.A. T. DECOQ)

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet op de door eiser tegen
verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, behalve in zoverre
het laatstgenoemde jegens eiser veroordeelt tot betaling van het bedrag
van 415.224 frank, verhoogd met de
wettelijke interesten vanaf 1 maart
1983, doch met aftrek van de gestorte provisie en de daarop betrekking
hebbende interesten te rekenen van

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8120)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 december 1989 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 559, 3°, van het Strafwetboek,
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doordat het bestreden vonnis beslist
dat het aan de eerste drie eisers ten laste gelegde feit bewezen is en de eisers
jegens verweerder bij wijze van schadevergoeding veroordeelt tot betaling van
de gevorderde provisie van 25.000 frank,
op grand « dat de beklaagden vergeefs
de toepasselijkheid van artikel 559, 3°,
van het Strafwetboek op de vruchtafdrijving van een dier betwisten; dat immers
die bepaling niet de dieren, doch het eigendomsrecht op het dier beschermt
(Constant, Manuel de droit penal, dl. II,
Les Infractions, blz. 317 e.v.); dat de redenering die wordt gevolgd bij een misdrijf tegen personen onmogelijk bij analogie kan worden toegepast op een
misdrijf tegen goederen; dat het nag ongeboren kalf ontegensprekelijk moet
worden beschouwd als een dier in de zin
van artikel 559, 3°, van het Strafwetboek,
en als een vermogenswaarde van de burgerlijke partij »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 559,
3°, van het Strafwetboek degene straft
die, door onvoorzichtigheid of gebrek
aan voorzorg, de dood of zware verwondingen van aan een ander toebehorende
dieren en vee veroorzaakt door het werpen van harde lichamen of van om het
even welke stoffen; die bepaling het veroorzaken van de dood of het verwonden
van dieren strafbaar stelt; een strafbepaling niet bij analogie mag worden uitgelegd; de strafrechter de strafwet alleen
mag toepassen op feiten waarover de
wetgever niet gesproken heeft op het
ogenblik van de afkondiging van de
strafbepaling, als de wetgever de ondubbelzinnige wil te kennen heeft gegeven
om feiten van die aard strafbaar te stellen en als die feiten kunnen gebracht
worden onder de strafrechtelijke omschrijving van het misdrijf; het enerzijds
geenszins zeker is dat de wetgever de
ten laste gelegde fout strafbaar heeft willen stellen; artikel 559, 3°, van het Strafwetboek anderzijds geen onderscheid
maakt tussen de verschillende soorten
dieren of vee; het hier kan gaan om alle
soorten dieren, wilde dieren of huisdieren, vee of lastdieren, viervoeters en
pluimvee; de woorden « dieren of vee ''
evenwel noodzakelijkerwijze verwijzen
naar een levend dier en niet naar een
niet levende dierlijke foetus; het bestreden vonnis niet vaststelt dat zware verwondingen zijn toegebracht aan de geaborteerde koe zelf; het bestreden vonnis
bijgevolg, door te beslissen dat een nag
ongeboren kalf niet mag worden be<;chouwd als een dier in de zin van arti-

Nr. 527

kel 559, 3°, van het Strafwetboek, die
wetsbepaling heeft geschonden;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de tegen de eerste drie eisers bewezen verklaarde
fout kan worden aangemerkt als de
telastlegging als bedoeld in artikel
559, 3°, van het Strafwetboek dat degenen straft die door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of een zware
verwonding veroorzaken van een
aan een ander toebehorend dier;
Overwegende dat het openbaar
ministerie in de dagvaarding het in
de telastlegging bedoelde dier niet
omschreef;
Overwegende dat uit de redenen
van het bestreden vonnis blijkt dat
het door de correctionele rechtbank tegen de eerste drie eisers bewezen verklaarde feit erin bestaat
de dood van een foetus te hebben
veroorzaakt; dat dit produkt van de
verwekking zich nog in de baarmoeder bevindt en niet kan worden beschouwd als een dier in de zin van
artikel 559 van het Strafwetboek;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het eerste
middel en het tweede middel die
niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, 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 Verviers, zitting houdende in hager beroep.
9 mei 1990 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Adv·ocaat: mr. Simont.
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van het Wetboek van Strafvordering (wet
van 17 april 1878), van de artikelen 53,
54, 60 en 78 van het Wetboek van Strafvordering,
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KAMER -

9 mei 1990

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN
ONDERZOEK - VORM.

2o OPENBAAR

MINISTERIE

1157

ON-

DEELBAARHEID.

1o De door het O.M. aan de onderzoeks-

rechter gerichte vordering tot het instellen van een onderzoek moet schriftelijk, gedagtekend en ondertekend
zijn. Ze is aan geen ander bijzonder
vormvereiste onderworpen (1).
2° Alle magistraten van het parket bij

een rechtscollege vormen het ondeelbare O.M. bij dat gerecht (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. URBANIAK)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8276)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1990 in het
Duits gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening;
Gelet op de op 3 april 1990 door
de voorzitter van het Hof gewezen
beschikking waarbij wordt beslist
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden
voortgezet;
Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet, van de artikelen
138 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek,
van artikel 1 van de voorafgaande titel
(1) Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 204 (A.C.,
1985-86, nr. 654).
(2) Cass., 28 juni 1989, A.R. nr. 7443 (A.C.,
1988-89, nr 636).

doordat het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, beslist dat de
handtekening die onder de niet goedgekeurde doorhaling van de vermelding
« De procureur des Konings » is aangebracht op de vordering tot het instellen
van een onderzoek, uitgaande van << de
eerste advocaat-generaal J. Schmitz, die
krachtens een beschikking van 11 december 1989 van de procureur-generaal
belast werd met de Ieiding van het parket te Eupen » onregelmatig is, aangezien de ondertekenaar in eigen naam en
niet in naam van .de procureur des Konings heeft gehandeld,
terwijl, eerste onderdeel, de wet bepaalt welke magistraten het recht hebben om daden van vervolging te verrichten en de parketten de mogelijkheid
biedt aan elkaar opdrachten te geven; de
rechtsleer hieraan toevoegt dat de binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden optredende magistraten van
het openbaar ministerie nooit handelen
in eigen naam maar namens het parket
waaraan zij verbonden zijn (schending
van de in de middelen vermelde artikelen 138 en 326 van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede op.derdeel, de vordering tot het
instellen van een onderzoek niet onderworpen is aan enige vormvereiste en de
wet nergens bepaalt dat de handtekening op die vordering op straffe van nietigheid moet vergezeld gaan van de vermelding « De procureur des Konings ,,
(schending van de in de middelen overgenomen bepalingen);
derde onderdeel, de doorhaling van de
vermelding « de procureur des Konings »
bovendien niet eens is goedgekeurd en
derhalve als ongedaan moet worden beschouwd; de aangevoerde grief derhalve
niet ter zake dienend is, aangezien de
vermelding geacht moet worden nog te
bestaan; dat middel uitdrukkelijk was
opgeworpen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die nagelaten heeft
erop te antwoorden (schending van artikel 78 van het Wetboek van Strafvordering);
vierde onderdeel, het hof van beroep
de beslissing, waarbij de vordering tot
het instellen van een onderzoek en derhalve het onderzoek vernietigd worden,
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niet regelmatig met redenen omkleedt,
aangezien die vernietiging niet gegrond
kan zijn op het ontbreken van een handtekening, doch uitsluitend op de vermelding dat de ondertekenaar van die vordering de hoedanigheid van procureur des
Konings << stricto sensu ,, bezit, zulks te
meer nu de vermelding van die hoedanigheid wettig moet worden geacht op
dat stuk voor te komen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Wat de eerste twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat de onderzoeksrechter, buiten het geval van een
door hem zelf vastgestelde misdaad
of ontdekking op heterdaad en buiten het geval waarin het slachtoffer
van een misdaad of wanbedrijf bij
hem klacht indient met burgerlijkepartijstelling, geen onderzoek mag
instellen, zonder daartoe gevorderd
te zijn door het openbaar ministerie;
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van het Gerechtelijk Wetboek, aan
een magistraat van zijn parket opdracht kan geven om het ambt van
openbaar ministerie tijdelijk waar
te nemen bij een ander parket van
hetzelfde rechtsgebied;
Overwegende dat in casu de vordering tot het instellen van een onderzoek op 6 januari 1990 is ondertekend door de heer J. Schmitz,
eerste advocaat-generaal, die ingevolge een beslissing van 11 december 1989 van de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Luik belast was met de leiding van het parket te Eupen;

Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat het onderzoek onwettig is ingesteld en dat de zaak
onregelmatig bij de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt op grond
dat « de vorderingen tot het instellen van een onderzoek altijd naOverwegende dat de wet geen bij- mens de procureur des Konings en
zondere vormen voorschrijft voor nooit namens een welbepaald perhet stuk waarin het openbaar minis- soon moeten worden opgemaakt,
terie de onderzoeksrechter vordert zelfs als die persoon eventueel een
een onderzoek in te stellen; dat dit taak vervult in het Parket », de beonderzoek schriftelijk gebeurt; dat slissing niet naar recht verantevenwel de vordering tot het instel- woordt;
len van een gerechtelijke onderzoek
Dat de onderdelen gegrond zijn;
gedagtekend en ondertekend moet.
zijn door de magistraat van het
openbaar ministerie; dat enkel die
regels substantieel zijn, aangezien
de bedoeling ervan is te kunnen
Om die redenen, ongeacht de ovenagaan of de door de onderzoeks- rige onderdelen van het middel, die
rechter uitgevoerde of bevolen on- niet kunnen leiden tot cassatie zonderzoeksopdrachten dagtekenen van der verwijzing, vernietigt het bestrena de vordering van het openbaar den arrest; beveelt dat van dit arrest
ministerie, in welk geval zij regel- melding zal worden gemaakt op de
matig zijn, dan wel van v66r die kant van het vernietigde arrest; laat
vordering, in welk geval zij nietig de kosten ten laste van de Staat;
zijn;
verwijst de zaak naar de anders saOverwegende dat bovendien alle mengestelde kamer van inbeschuldimagistraten van het openbaar mi- gingstelling van het Hof van Beroep
nisterie bij een rechtscollege te za- te Luik.
men ondeelbaar het openbaar ministerie van dat rechtscollege vormen;
9 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
dat wanneer de behoeften van de de h. Ghislain, waarnemend voorzitter dienst het rechtvaardlgen, de procu- Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluireur-generaal bij het hof van be- dende conclusie van de h. Janssens de
roep, overeenkomstig artikel 326 Bisthoven, advocaat-generaal.
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KAMER -

10 mei 1990

1° UITVOERBAARVERKLARING
BU!TENLANDS VERSTEKVONNIS - VERENIGBAARHEID MET DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - VOORWAARDEN.

2° OPENBARE ORDE -

BUITENLANDS
VERSTEKVONNIS VORDERING TOT UITVOERBAARVERKLARING VERENIGBAARHEID MET DE INTERNATIONALE OPENBARE
ORDE - VOORWAARDEN.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - BUITENLANDS VERSTEKVONNIS - VORDERING TOT U!TVOERBAARVERKLARING - VERENIGBAARHEID MET DE
INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - VOORWAARDEN.

1°, 2° en 3° Gelet op de voorwaarden en

het voorbehoud waarvan artikel 271.3
van het Griekse Wetboek van BurgerJijke Rechtspleging de toewijzing van
een vordering in rechte, bij verstek
van de verweerder, doet afhangen, is
de bepaling van dat artikel volgens
welke de verklaringen van de eiser nopens de feiten als erkend worden beschouwd, niet in strijd met de internationale openbare orde (1). (Art. 570, 1°,
Ger.W.)
(HELLEENSE REPUBLIEK T. USINES ET BOULONNERIES AVAUX N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8411)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1987
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
(1) Zie Cass., 4 mei 1950 (Bull. en Pas., 1950,
I, 624), voetnoot R.H. : 13 juni 1985, A.R.
nr. 7376 (A.C., 1984-85, nr. 626); 27 feb. 1986,
A.R. nr. 7432 (ibid., 1985-86, nr. 414), Rev. crit.
jur. b., 1989, biz. 56, met noot van N. Watte;
cone!. proc.-gen. Ganshof van der Meersch,
Cass., 29 maart 1973, in Bull. en Pas., 1973, I,
725; voetnoot E.K. bij Cass., 16 jan. 1976 (A.C.,
1976, 577); Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, Pasin., 1967, biz. 392.

1159

Over het middel : schending van de artikelen 3, 6 van het Burgerlijk Wetboek,
570, inzonderheid het tweede lid, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek en 271, § 3, van
het Griekse Wetboek van Burgerlijke
Rechtspleging,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, afwijzend beschikt op de vordering tot uitvoerbaarverklaring van het vonnis van 14 september 1976 van de Collegiale Rechtbank
van Eerste Aanleg te Athene, waarbij
verweerster bij verstek is veroordeeld
om aan eiseres 12.037.751 drachme te betalen, op grond : « dat volgens het Belgische recht, naar Franse traditie, het verstek van de verweerder steeds een
betwisting van de vordering is; dat de
rechter, wanneer hij bij verstek uitspraak doet, alle middelen die de verstekdoende partij had kunnen voordragen, ambtshalve moet toepassen, zodat
hij omzichtiger moet zijn dan wanneer
hij op tegenspraak uitspraak doet; dat
dit beginsel de openbare orde raakt; dat
in artikel 271, § 3, van het Griekse Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging een
totaal ander beginsel is neergelegd, nu
het bepaalt dat, in geval van berechting
bij verstek van de verweerder, de beweringen van de eiser in een (burgerlijke)
vordering als erkend worden beschouwd;
dat het vonnis van 14 september 1976
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Athene uitdrukkelijk naar die wettekst
verwijst, aangezien het artikel 271, § 3,
vermeldt en de hoofdinhoud ervan weergeeft; (...) dat aldus blijkt dat de beslissing
waarvan
uitvoerbaarverklaring
wordt gevraagd, gegrond is op een beginsel dat in strijd is met de openbare orde,
in de zin van artikel 570, tweede lid, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek ''•
terwijl, eerste onderdeel, artikel 271,
§ 3, van het Griekse Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging bepaalt dat, in geval van berechting bij verstek van de
verweerder, de beweringen van de eiser
in de gedinginleidende akte als erkend
moet worden beschouwd, tenzij het gaat
om feiten waarvoor de bekentenis niet is
toegestaan, en de vordering bijgevolg
wordt toegewezen « wanneer zij naar
recht gegrond wordt geoordeeld »; krachtens diezelfde bepaling, geen enkele exceptie ambtshalve door de rechter wordt
opgeworpen; aldus uit dat artikel 271,
§ 3, volgt dat, in geval van verstek van
de verweerder, de vordering niet ipso
facto wordt toegewezen, maar wei wanneer de door de eiser aangevoerde feiten
wettelijk tot door hem nagestreefde re-
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sultaat kunnen leiden; in de procedurewetgeving van andere Europese Staten
(met name van Groot-Brittannie en van
de Bondsrepubliek Duitsland, verdragsluitende partijen bij het Verdrag van
Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken) een soortgelijke regel voorkomt als die welke in
artikel 271, § 3, van het Griekse Wetboek
van Burgerlijke Rechtspleging is neergelegd; in zoverre zij uitdrukkelijk voorbehoud maakt nopens de feiten waarvoor
de bekentenis niet is toegestaan, dat wil
zeggen, in de regel, de feiten waarover
geen dading kan worden aangegaan, zodanige bepaling niet in strijd is met de
openbare orde, in de zin van artikel 570,
tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek, dat wil zeggen met de Belgische
internationale openbare orde; daaruit
volgt dat het motief van het vonnis van
de Collegiale Rechtbank van Eerste Aanleg te Athene van 14 september 1976 toepassing heeft gemaakt van artikel 271,
§ 3, van het Griekse Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, de afwijzing van
de vordering tot uitvoerbaarverklaring
van dat vonnis niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 570,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
en, voor zoveel nodig, 3 en 6 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, uit artikel 271, § 3,
van het Griekse Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging blijkt dat, in geval
van verstek van de verweerder, de vordering niet ipso facto wordt toegewezen,
maar wel wanneer de feitelijke beweringen van de eiser wettig tot het door hem
nagestreefde resultaat kunnen leiden;
daaruit volgt dat het arrest, als het oordeelt dat de rechter, krachtens artikel
271, § 3, van het Griekse Wetboek van
Burgerlijke Rechtspleging, in geval van
verstek van de verweerder, automatisch
de vordering moet toewijzen, in die interpretatie de draagwijdte van die bepaling van buitenlands recht miskent
(schending van artikel 271, § 3, van het
Griekse
Wetboek
van
Burgerlijke
Rechtspleging en, voor zoveel nodig, van
alle in het middel aangewezen bepalingen):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de
vordering tot uitvoerbaarverklaring
van het op 14 september 1976 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Nr. 529

Athene gewezen vonnis afwijst, op
grand dat de rechter, die bij verstek
uitspraak doet, alle middelen die de
niet verschijnende partij had kunnen voordragen, ambtshalve moet
toepassen, dat dit beginsel de openbare orde raakt, dat in artikel 271,
§ 3, van het Griekse Wetboek van
Burgerlijke Rechtspleging een totaal
ander beginsel is neergelegd, en dat
het vonnis waarvan de uitvoerbaarverklaring wordt gevorderd, alleen
maar de regel ervan weergeeft; dat
het arrest oordeelt dat, luidens voormeld artikel 271, « de verweerder,
wanneer hij verstek laat gaan, vermoed wordt akkoord te gaan met de
beweringen van de eiser (en) dat aldus blijkt dat de beslissing waarvan
de uitvoerbaarverklaring wordt gevorderd, gegrond is op een beginsel
dat in strijd is met de openbare orde, in de zin van artikel 570, tweede
lid, 2, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek»;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
de stukken die door de procureurgeneraal bij het Hof in het geding
zijn gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, artikel 271, § 3, van het Griekse
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging het volgende bepaalt : in geval
van berechting bij verstek van de
verweerder, worden de zakelijke beweringen van de eiser in verband
met de burgerlijke rechtsvordering
als erkend beschouwd, tenzij het
gaat om feiten waarvoor de bekentenis niet is toegestaan, en de burgerlijke rechtsvordering wordt aangenomen wanneer zij naar recht gegrond wordt verklaard en door de
rechter geen enkele exceptie ambtshalve wordt opgeworpen;
Overwegende dat, gelet op de
voorwaarde en het voorbehoud
waarvan artikel 271, 3°, de toewijzing van de vordering, bij verstek
van de verweerder, doet afhangen,
de bepaling van dat artikel over de
erkenning van de beweringen van
de eiser niet in strijd is met de Belgische internationale openbare orde;
dat het arrest, nu het de afwijzing
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van de vordering tot tenuitvoerlegging van eiseres op die strijdigheid
doet steunen, artikel 570 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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(BELGISCHE STAAT - MIN. DE L'EDUCATI0:'-1 :\ATIONALE T. DAL)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8691)

RET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, vernietigt het be- den arrest, op 30 september 1988
streden arrest; beveelt dat van dit door het Hof van Beroep te Brussel
arrest melding zal worden gemaakt gewezen;
op de kant van het vernietigde arOver het middel: schending van de arrest; houdt de kosten aan en laat de
25, tweede lid, 26, 27, § 1, eerste
beslissing daaromtrent aan de fei- tikelen
lid, 28, eerste lid, en 36, tweede lid, van
tenrechter over; verwijst de zaak de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
naar het Hof van Beroep te Brussel. sommige bepalingen van de onderwijszoals dit artikel 36, tweede
10 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter wetgeving,
lid, van kracht was v66r de wijziging eren verslaggever: de h. Sace, afdelings- van
bij het koninklijk besluit nr. 447 van
Gelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad- 20 augustus 1986,
doordat het hof van beroep, na erop te
vocaten: mrs. Kirkpatrick en Van Omhebben gewezen dat eiser bij conclusie
meslaghe.
de niet-ontvankelijkheid van de door verweerder tegen hem ingestelde rechtsvordering had opgeworpen met het betoog
dat verweerder die rechtsvordering enkel
kon richten tegen zijn werkgever, het Institut Saint-Louis, die exceptie van nietontvankelijkheid verwerpt en verklaart
dat verweerder zijn rechtsvordering terecht tegen eiser heeft ingesteld, op
grand dat : « de Staat tegenover de leerkracht de verplichting heeft om hem
rechtstreeks de wedde te betalen voor rekening van de vrije school en ten belope
van de weddetoelage overeenkomstig het
bedrag waarop de betrokken leerkracht
recht zou hebben zo hij tot het personeel
Nr. 530
van het rijksonderwijs behoorde; de
rechtsvordering (van verweerder) niet
gegrond is op de contractuele betrekkin1e KAMER - 10 rnei 1990
gen tussen de leerkracht en de inrichtende macht van de school, maar op de wettelijke regeling volgens welke de Staat
QNDERWIJS - GESUBSIDIEERDE INSTEL- de verplichtingen van het schoolbestuur
jegens zijn onderwijzend personeel ten
LINGEN - WEDDETOELAGE - LEERKRACHT
belope van de weddetoelage moet nako- VORDERING TOT BETALING TEGEN DE
men; (door verweerder) aan de Staat enSTAAT- ONTVANKELIJKHEID.
kel wordt gevraagd om te voldoen aan
de betalingsverplichting die op hem rust
Ontvankelijk kan worden verklaard de en overeenstemt met een subjectief recht
vordering in recht die door een Jeer- van de leerkacht (R.v.St., 18 mei 1976,
kracht van een gesubsidieerde instel- nr. 17648, Verz. Arr., 518); zoals de Raad
ling tot betaling van een weddetoelage van State in voormeld vonnis terecht optegen de Staat is ingesteld (1). (Artt. 25 merkt, de directe betalingsverplichting
en 36 wet van 29 mei 1959.)
van de Staat ten opzichte van de leer-----------------l kracht tot gevolg heeft dat de vrije
school praktisch meestal geen echt eigen
(1) Zie : Raad van State, 18 mei 1976 ( Verz. belang heeft bij de berekening van de
Arr. R.v.St., 18 mei 1976, biz. 518).
weddetoelage die de Staat hem is ver-
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schuldigd en dat daarom, met betrekking
tot de berekening van die weddetoelage,
in werkelijkheid meestal enkel de Staat
en de betrokken leerkracht tegenover elkaar als partijen in de rechtsstrijd optreden »,
terwijl de wet van 29 mei 1959, die het
stelsel van de weddetoelage heeft ingevoerd, aan de leerkrachten geenszins
een rechtstreeks recht heeft toegekend
krachtens hetwelk zij zich tot de Staat,
en niet tot hun werkgever, kunnen richten voor de betaling van hun wedde; artikel 36, tweede lid, van de wet van 29 mei
1959, krachtens hetwelk de door de Staat
toegekende weddetoelagen rechtstreeks
aan de leerkrachten worden betaald, niet
afwijkt van het in de artikelen 25, 26, 27
en 28 van die wet neergelegde beginsel
dat de toelagen aan de inrichtende
machten en niet aan de leerkrachten zelf
worden toegekend; artikel 36, tweede lid,
enkel een wijze van betaling van de toelage vaststelt, zonder aan de leerkrachten van de gesubsidieerde instellingen
een subjectief of rechtstreeks recht te
verlenen; daaruit volgt dat de leerkrachten van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen zich, voor de volledige of gedeeltelijke betaling van hun wedde, enkel tot hun werkgever kunnen richten;
het arrest, door te beslissen dat de
rechtsvordering van verweerder rechtsgeldig tegen eiser werd ingesteld, daar
ze gegrond was op de wettelijke regeling
volgens welke de Staat de weddetoelagen rechtstreeks aan de leerkrachten
moet betalen, derhalve de artikelen 25,
tweede lid, 26, 27, § 1, eerste lid, 28, eerste lid, en 36, tweede lid, van de wet van
29 mei 1959 schendt :

Nr. 531

gens voormelde personeelsleden een
subjectief recht van hunnentwege
ten aanzien van de Staat overeenstemt;
Dat het arrest, door de rechtsvordering tot betaling van weddetoelagen die verweerder op grond van
voormeld artikel 36, tweede lid, tegen de Staat heeft ingesteld ontvankelijk te verklaren, zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest niet beslist dat de wet
van 29 mei 1959 niet toestaat dat de
leerkrachten zich, voor de betaling
van hun wedde, tot hun werkgever
te richten; dat het middel, in zoverre
het aan het hof van beroep verwijt
zodanige beslissing te hebben genomen, op een onjuiste uitlegging van
het arrest berust en derhalve feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.

Overwegende dat artikel 25, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959
tot wijziging van de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en kunstonderwijs
bepaalt dat de Staat onder meer Nr. 531
weddetoelagen verleent aan de in
artikel 24 bedoelde onderwijsinstel1e KAMER - 10 mei 1990
lingen en afdelingen van instellingen die aan bepaalde voorwaarden
voldoen; dat artikel 36, tweede lid, VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
zoals het ten tijde van de feiten van
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
kracht was, luidde « de Staat betaalt
VERWETTIGE
VERDENKING
de weddetoelagen rechtstreeks en
ZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKK!NG VAN DE
maandelijks aan de leden van het
ZAAK AAN EEN RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - EERDERE BESLISS!NG VAN DIE
personeel van de inrichtingen »; dat
RAAD OVER DEZELFDE ADVOCAAT.
met die verplichting van de Staat je-
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De omstandigheid dat bepaalde leden
van een raad van de Orde van Advocaten hebben deelgenomen aan een beslissing tot schrapping, die door de
raad van beroep nietig is verklaard,
kan geen gewettigde verdenking doen
ontstaan over de onpartijdigheid waarmee die raad van de Orde uitspraak
zal doen over nieuwe tuohtvervolgingen tegen dezelfde advocaat (1). (Art.
648 Ger.W.)
(N ... )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8947)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift dat op 9 maart 1990 door
mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij
het Hof, ter griffie van het Hof is ingediend namens N ... , advocaat bij de
franstalige Orde van Advocaten bij
de balie te Brussel, waarbij verzoekster vraagt dat de tegen haar gerichte tuchtvervolging wegens gewettigde verdenking aan de raad
van de Franstalige Orde van Advocaten bij de balie te Brussel wordt
onttrokken;
Overwegende dat, enerzijds, de
omstandigheid dat bepaalde leden
van de raad van de Orde van Advocaten, die aan de op 21 juni 1988 ten
laste van verzoekster gewezen beslissing tot schrapping hebben deelgenomen, eventueel kennis moeten
nemen van nieuwe tuchtvervolgingen, geen gewettigde verdenking
kan doen ontstaan over de geschiktheid van dat rechtscollege om verzoekster een billijk proces in een serene sfeer te waarborgen; dat, hoewel de beslissing van 21 juni 1988
zegt « dat mr. N ... uiterst ernstige
feiten heeft gepleegd en in haar
houding heeft volhard door ze noch
aan de stafhouder noch aan de verslaggever bekend te maken, dat uit
die feiten en die houding blijkt dat
mr. N... niet de vereiste morele hoedanigheden bezit om het beroep van
(1) Zie Cass., 26 maart 1987, A.R. nr. 7913
(A.C., 1986-87, nr. 449).

advocaat uit te oefenen, nu zij te
kort is geschoten in haar plicht tot
eerlijkheid, loyauteit, waardigheid
en kiesheid evenals in haar plicht
tot loyauteit en eerlijkheid ten aanzien van de overheden van de Orde », daaruit niet volgt dat de leden
van die raad ten aanzien van verzoekster bevooroordeeld zijn geweest; dat die beslissing weliswaar
is vernietigd door de tuchtraad van
beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te
Brussel, die op 21 april 1989 heeft
beslist dat de aan mr. N ... ten laste
gelegde feiten niet bewezen zijn,
maar dat noch uit de motieven van
die beslissing noch uit enig ander
stuk van de procedure blijkt dat de
tuchtraad van beroep heeft vastgesteld dat de raad van de Orde van
Advocaten van enig gebrek aan onpartijdigheid blijk heeft gegeven;
Overwegende dat, anderzijds, de
andere argumenten van het verzoekschrift geenszins worden gestaafd door de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan;

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt verzoekster
in de kosten.
10 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 532
1e

KAMER -

10 mei 1990

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMEN - BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN - INTEREST
OP GELEENDE KAPITALEN.
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De interest op geleende kapitalen kan
o.g. v. de artt. 44 en 45, 2", W.LB. van
het bedrijfsinkomen worden afgetrokken, wanneer de Jening noodzakelijk is
aangegaan ter verkrijging van maatschappelijke aandelen, die de enige
bron zijn van het bedrijfsinkomen van
de belastingplichtige als werkend vennoot in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (1).

Nr. 532

komst die speciaal is aangegaan om het
bedrijf rechtstreeks tot voordeel te strekken; de lener, door de ontvangen kapitalen aan te wenden om een deelname in
het maatschappelijk kapitaal te verwerven van een besloten vennootschap, die
een van haar vennoten onderscheiden
rechtspersoonlijkheid heeft evenals een
eigen vermogen dat volledig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel bestemd is, die kapitalen niet in een
persoonlijk bedrijf investeert; het ver(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
werven van aandelen van een dergelijke
T. RENARD)
vennootschap zowel voor de werkende
als voor de stille vennoot een prive-investering is en geen bedrijfsinvestering,
ARREST ( vertaJing)
behalve als moet worden aangenomen
dat die aandelen door de betrokkene zijn
(A.R. nr. F 1047 F)
gei:nvesteerd in een andere beroepswerkzaamheid dan die van werkende venHET HOF; - Gelet op het bestre- noot, wat het arrest te dezen niet vastden arrest, op 12 april 1989 door het stelt; daaruit volgt dat de aandelen van
Hof van Beroep te Luik gewezen;
de vennootschap « Etablissements Hody » als dusdanig bestanddelen zijn van
Over het middel : schending van de ar- verweerders prive-vermogen, zodat de intikelen 44 en 45, 2°, van het Wetboek van terest op de lening voor het verwerven
de Inkomstenbelastingen,
van die aandelen prive-uitgaven zijn :
doordat het arrest vooraf vaststelt,
enerzijds, dat het onontbeerlijk is aandeOverwegende dat het arrest, zonlen van een besloten vennootschap met der dienaangaande te worden bekribeperkte aansprakelijkheid te verwerven tiseerd, enerzijds zegt dat verweerom inkomsten van werkende vennoot te
genieten in de zin van artikel 20, 2°, c, ders enige bedrijfsinkomsten uit
van het Wetboek van de Inkomstenbelas- zijn werkzaamheid in de besloten
tingen, en, anderzijds, dat verweerder vennootschap met beperkte aanspranooit inkomsten heeft gehaald uit de ka- kelijkheid « Etablissements Hody »
pitalen die hij in de vennootschap « Eta- voortkomen, en anderzijds dat verblissements Hody » heeft ingebracht, weerder noodzakelijk aandelen van
maar alleen bedrijfsinkomsten, en ver- die vennootschap moest verwerven
volgens beslist dat de interesten van de om inkomsten als werkende vennoot
lening die is aangegaan om de aandelen
van de besloten vennootschap met be- in de zin van artikel 20, 2°, c, van
perkte aansprakelijkheid « Etablisse- het Wetboek van de Inkomstenbements Hody » te verwerven, krachtens lastingen te genieten, en dat hij
de artikelen 44 en 45, 2°, van het Wet- daartoe een lening heeft aangegaan;
hoek van de Inkomstenbelastingen moeOverwegende dat uit die vermelten worden afgetrokken van het brutobedrag van verweerders bedrijfsinkomsten, dingen volgt dat die lening noodzaop grond dat verweerder die aandelen kelijk was voor het verwerven van
heeft verworven om zich een bedrijfsin- die aandelen en dat die verwerving
komen te verzekeren,
zelf noodzakelijk was om aan verterwijl interesten op leningen alleen weerder bedrijfsinkomsten te veraftrekbare bedrijfslasten zijn, in de zin strekken, de enige die hij wegens
van de artikelen 44 en 45, 2°, van het zijn werkzaamheid in de voornoemWetboek van de Inkomstenbelastingen, de vennootschap heeft ontvangen;
als de in leen ontvangen kapitalen in het
Dat het hof van beroep bijgevolg,
bedrijf van de lener zijn aangewend, dat
wil zeggen als zij verschuldigd zijn nu het gaat om uitgaven tijdens het
krachtens een verbintenis uit overeen- belastbare tijdperk gedaan of gedra---------------~ gen om de belastbare inkomsten te
(1) Cass., 19 april 1990, A.R. nr. F 1016 F, su- verkrijgen of te behouden, zijn bepra, nr. 487.
slissing dat de interesten van die le-
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ning, krachtens de artikelen 44 en
45, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, van het brutobedrag van verweerders bedrijfsinkomsten moesten worden afgetrokken, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 8 en 157 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, dat impliciet aanneemt dat eiseres het bewijs niet !evert
dat zij geen winstoogmerk nastreeft bij
het gebruik van haar gebouw, gelegen te
Surmenont, kadaster La Roche-en-Ardenne, eerste onderverdeling, Borzee,
sectie B, nr. 597 E, beslist dat het kadastraal inkomen van dat gebouw niet voor
vrijstelling in aanmerking komt, op
Om die redenen, verwerpt de grond, onder meer, van de vaststelling
voorziening; veroordeelt eiser in de dat het doel van de vereniging van eiseres, zoals dit in de statuten is omschrekosten.
ven, verrichtingen omvat die geen ver10 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter band houden met die welke zijn opgeen verslaggever: de h. Sace, afdelings- somd in artikel 8 van het Wetboek van
Gelijkluidende conclusie de Inkomstenbelastingen, of althans met
voorzitter van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad- de in ruimere bewoordingen omschreven
vocaat: mr. R. Tournicourt, Brussel.
doeleinden,
terwijl voormeld artikel 8 bepaalt dat
belastingvrijdom geniet het kadastraal
inkomen van de onroerende goederen of
delen van onroerende goederen welke
een belastingplichtige, die geim winstoogmerken nastreeft, zal hebbef\ besteed
voor de uitoefening van een openbare
eredienst, voor onderwijsdoeleinden,
voor de vestiging van hospitalen, godshuizen, klinieken, dispensaria, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigNr. 533
heidsinstellingen; het eerste vereiste dat
in die wetsbepaling wordt vermeld, namelijk het ontbreken van winstoogmerk
1e KAMER - 10 mei 1990
aan de zijde van de belastingplichtige,
uitsluitend geldt voor de bestemming die
aan het onroerend goed gegeven wordt
INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO- en niet voor aile verrichtingen van de beNENBELASTING - INKOMSTEN UIT ONROElastingplichtige, zoals deze uit de statu. RENDE GOEDEREN - VRIJSTELLING - ONten blijken; het arrest bijgevolg, door te
ROEREND GOED BESTEMD VOOR SOCIAAL
beslissen dat eiseres niet bewijst dat zij
TOERISME.
geen winstoogmerk heeft nagestreefd, op
de enkele grond dat haar statuten doen
Vrijstelling van belasting, als bedoeld in blijken van een doel dat buiten de in arart. 8 W.I.B., geldt niet voor het kadas- tikel 8 van dat wetboek opgesomde vertraal inkomen van een voor sociaal richtingen valt, aan de in het middel vertoerisme bestemd onroerend goed.
melde wetsbepalingen een draagwijdte
geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is :
(VAKANTIEVREUGDE V.ZW.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1055 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, te weten dat het middel opkomt tegen een overweging van het
arrest die ten overvloede gegeven is,
aangezien de bestreden beslissing
op grand van artikel 8 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
naar recht verantwoord is door de
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vaststelling dat het onroerend goed
van eiseres niet gebruikt wordt als
een vakantietehuis voor kinderen of
voor een soortgelijke instelling van
weldadigheid en dat onverschillig
wie, zelfs personen die geen lid zijn
van de socialistische ziekenfondsen,
er kunnen verblijven:
Overwegende dat, blijkens artikel
8 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de belastingvrijdom
van het kadastraal inkomen van onroerende goederen of delen van onroerende goederen slechts geldt op
voorwaarde, enerzijds, dat de belastingplichtige geen winstoogmerk nastreeft en, anderzijds, dat die onroerende goederen of delen van onroerende goederen gebruikt worden
voor een van de in die wetsbepaling
opgesomde doeleinden; dat voor de
belastingvrijstelling aan beide vereisten voldaan moet zijn, zodat het
ontbreken van een ervan al voldoende is om dat artikel 8 buiten toepassing te laten;
Overwegende dat het arrest vermeldt « dat redelijkerwijs niet
staande gehouden kan worden (... )
dat het vakantiecentrum van Borzee
een vakantietehuis voor kinderen is,
dat de lokalen die voor andere welzijnsprojecten
worden
gebruikt,
slechts voor belastingvrijstelling in
aanmerking kunnen komen wanneer die projecten gelijkenis vertonen met de in de wet opgesomde instellingen van weldadigheid, (... en)
dat een instelling voor sociaal toerisme die werkt onder de bovenbeschreven omstandigheden, ongeacht
het algemeen nut ervan, niet kan
worden geacht bestemd te zijn voor
een instelling van weldadigheid met
een humanitair karakter en als zodanig in aanmerking te komen voor
belastingvrijstelling »;
Overwegende dat de bestreden beslissing door die overweging voldoende naar recht verantwoord is
op grand van het voormelde artikel8;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en L. Derenne,
Marche-en-Famenne.
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1° GEMEENSCHAP,

GEWEST

VLAAMS GEWEST - LASTEN VAN DE BELGISCHE STAAT LASTEN WAARTOE HET
VLAAMS GEWEST GEHOUDEN IS - GEDINGHERVATTING- VOORWAARDE.

2° VORDERING IN RECHTE -

VLAAMs
GEWEST, RECHTSOPVOLGER VAN DE BELGISCHE STAAT - VOORWAARDE.

3° GEMEENSCHAP, GEWEST -

VERBINTENISSEN DOOR DE BELG!SCHE STAAT
AANGEGAAN- LASTEN VAN HET VERLEDEN
INZAKE STEDEBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING - VLAAMS GEWEST, RECHTSOPVOLGER
VAN DE BELGISCHE STAAT - VOORWAARDE.

4° STEDEBOUW -

LASTEN VAN HET VERLEDEN - OVERNEMING DOOR HET VLAAMSE
GEWEST - VOORWAARDE.

1° en 2° Nu het Vlaams Gewest, krach-

tens art. 1, wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de Jasten van het
verleden van de gemeenschappen en
de gewesten en de nationale economische sectoren, van rechtswege de verbintenissen van de Belgische Staat
heeft overgenomen, is een gedingher-
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vatting in de zin van art. 815 Ger. W.
overbodig (1).
3° en 4° Het Vlaams Gewest draagt de

lasten van de sedert 1 januari 1975 inzake stedebouw en ruimtelijke ordening door de Belgische Staat genomen
beslissingen, voor zover die beslissingen regelmatig zijn tot stand gekomen
doordat zij genomen zijn ingevolge beraadslagingen van het ministerieel comite voor Vlaamse gewestelijke aangelegenheden, ongeacht of de gevolgen
die uit die beslissingen voortvloeien
door een rechtmatige dan wei onrechtmatige overheidsdaad zijn veroorzaakt. (Wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het
verleden van de gemeenschappen en
de gewesten, art. 1, eerste en derde
lid.) (2)
(VLAAMS GEWEST T. DESQUIENS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6497}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Wat de voorziening tegen de
verweerders sub 1 tot en met 6 betreft:
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 815
van het Gerechtelijk Wetboek en 1 van
de wet van 5 maart 1984 betreffende de
saldi en de lasten van het verleden van
de gemeenschappen en de gewesten en
de nationale economische sectoren,
doordat het arrest het hoger beroep tegen eiser « ontvangt » en « (rechtens
zegt) dat het Vlaamse Gewest rechtsop(1) en (2} Zie : Ca,ss., 21 maart 1986, A.R.
nr. 4644 (A.C, 1985-86, nr. 458); 19 juni 1987,
A.R. nr. 5102 (A.C, 1986-87, nr. 643); 24 juni
1988, A.R. nr. 5709 (A.C, 1987-88, nr. 664).
A. ALEN, « De Rechtsopvolging van de Staat
door de Gemeenschappen en de Gewesten ,,
T.B.P., 1989, biz. 431 {437-439).
P. LEWALLE, « La responsabilite des potivoirs
publics en droit beige, Antecedents et perspectives "• in £'administration face a ses juges, Ed. Jeune Barreau de Liege, 1987, nr. 31.
Gedr St. Kamer, (1983-84), 834, nr. 12 (56).
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volger is van de Belgische Staat ,,, op
grond : « dat te dezen aanvaard dient te
worden dat het Vlaamse Gewest "partij"
was in eerste aanleg; dat zij volledig het
debat ten gronde aanvaardde, en zich
verdedigde; dat de voor haar nominatim
op 5 januari 1982 en 22 oktober 1984 genomen conclusies enkel kunnen doen besluiten tot een formele gedinghervatting
in de zin van artikel 815 Gerechtelijk
Wetboek; dat een gedinghervatting vrij~
willig en spontaan kan gebeuren; (...) immers het geding werd ingeleid v66r 1 oktober 1980 (datum waarop de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
van de instellingen in werking trad} tegen de Belgische Staat in een materie
die sinds 1 oktober 1980 tot de exclusieve
bevoegdheid van de gewesten behoort;
dat het Vlaams Gewest in haar conclusie
van 5 januari 1982 uitdrukkelijk verwijst
naar artikel 82 van de wet van 8 augustus 1980; (...) dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het
verleden van de gemeenschappeh, en de
gewesten en de nationale economische
sectoren, de gewesten gehouden zijn tot
de lasten die voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die vanaf 1 januari
1975 onder meer inzake ruimtelijke ordening werden genomen; dat die bepaling
niet aileen uitdrukkelijk de rechtsopvolging op verbintenisrechtelijk vlak regelt
maar tevens op impliciete doch zekere
wijze de rechtsopvolging op procesrechtelijk vlak; (...) dat aldus aanvaard moet
worden dat het Vlaamse Gewest automatisch, van rechtswege in de plaats treedt
van de Belgische Staat wat de planschade betreft, (... ); dat zelfs in het licht van
voormelde wettelijke bepalingen, een formele gedinghervatting in de zin van artikel 815 e.v. van het Gerechtelijk Wethoek overbodig is, daar de rechtsopvolging van rechtswege geschiedt »,
terwijl, ...
derde onderdeel, overeenkomstig artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek,
hervatting van geding enkel mogelijk is
in geval van « overlijden van een partij,
haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is
opgetreden »; het feit dat de Belgische
Staat bepaalde bevoegdheden heeft overgedragen aan gemeenschappen en gewesten niet betekent dat zijn staat of
hoedanigheid zou zijn veranderd of gewijzigd; zodat het arrest, in de mate dat
het impliciet maar zeker aanneemt dat
de bevoegdheidsoverdracht van de Belgische Staat naar de gemeenschappen en
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gewesten ten aanzien van de Belgische
Staat een verandering van staat of wijziging van hoedanigheid met zich meebrengt, schending inhoudt van artikel
815 van het Gerechtelijk Wetboek;

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser in eerste aanleg is opgetreden als procespartij en het debat ten gronde volledig heeft aanvaard; dat het oordeelt dat eiser
krachtens artikel 1 van de wet van 5
maart 1984 op procesrechtelijk gebied hiertoe de nodige hoedanigheid
had, dat eiser van rechtswege de
verbintenissen van de Belgische
Staat heeft overgenomen en dat een
gedinghervatting in de zin van artikel 815 van het Gerechtelijk Wethoek overbodig is;
Dat het middel, in zoverre het
aanvoert dat de voorwaarden voor
een gedinghervatting in de zin van
voormeld artikel 815 niet vervuld
zijn omdat de staat of hoedanigheid
van de Belgische Staat niet zijn gewijzigd, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1 van de wet van 5
maart 1984 betreffende de saldi en de
lasten van het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale economische sectoren en 1382-1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat « aanvaard moet worden dat het Vlaamse Gewest automatisch, van rechtswege in de
plaats treedt van de Belgische Staat wat
de planschade betreft, en zulks ook het
geval is in zover de vordering ten aanzien van de Belgische Staat gesteund is
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek; dat de wet van 5 maart 1984 geen
onderscheid maakt tussen de lasten die
voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen met betrekking tot planschade en
de lasten die steunen op een quasi-delictuele aansprakelijkheid die immers
eveneens voortvloeien uit een beslissing
met betrekking tot de ruimtelijke ordening; dat de rechtsopvolging van het
Vlaamse Gewest volledig is als debiteur
van de verplichting die voortvloeit uit
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een verbintenis, of uit het toepassen van
zijn verantwoordelijkheid »,

terwijl artikel 1 van de wet van 5
maart 1984 bepaalt : « Het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest aileen zijn,
ieder voor zich, gehouden tot de lasten
die voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in
de aangelegenheden bedoeld in artikel 6,
§ 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980 zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van de ministeriele
comites voor Vlaamse en voor Waalse gewestelijke aangelegenheden (... ) »; dit artikel enkel betrekking heeft op de lasten
die voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die regelmatig zijn tot stand
gekomen doch geenszins inhoudt dat de
gewesten tevens gehouden zijn tot de
lasten die voortvloeien uit fouten die
vanaf januari 1975 in de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zijn begaan; de
wet van 5 maart 1984 derhalve geen uitzondering maakt op de regel vervat in
artikelen 1382-1383 dat de vergoedingsplicht wegens onrechtmatige daad rust
op • degene door wiens schuld de schade
is ontstaan », en terwijl de wet van 5
maart 1984 beperkend moet ge'interpreteerd worden, vermits zij een uitzondering uitmaakt op de regel dat de gemeenschappen en gewesten de lasten
van het verleden niet kunnen dragen
omdat het gaat om verbintenissen van
de Staat die zijn aangegaan door ministers van de Koning die als orgaan van
het centraal gezag handelen, zodat het
arrest, door te beslissen dat de verbintenisrechtelijke opvolging vim het Vlaamse
Gewest ook geldt inzake lasten die voortvloeien uit een quasi-delictuele aansprakelijkheid van de Belgische Staat in aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1,
van de bijzondere wet van 8 augustus
1980, schending inhoudt van artikel 1
van de wet van 5 maart 1984 betreffende
de saldi en de lasten van het verleden
van de gemeenten en gewesten en de nationale economische sectoren alsook van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek:

Overwegende dat artikel 6, § 1, I,
1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 107 quater van de
Grondwet en van artikel 1 van de
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genoemde wet, aan de met rechts- gevolgen die uit die beslissingen of
persoonlijkheid beklede gewesten verbintenissen voortvloeien, door
opdroeg de aangelegenheden betref- een rechtmatige dan wei een onfende de stedebouw en de ruimte- rechtmatige overheidsdaad zijn verlijke ordening; dat, krachtens artikel oorzaakt;
1, eerste lid, van de wet van 5 maart
Dat het middel faalt naar recht;
1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en
de nationale economische sectoren,
het Vlaamse en het Waalse Gewest
Om die redenen, verwerpt de
alleen zijn gehouden, ieder voor
zich, tot de lasten die voortvloeien voorziening; veroordeelt eiser in de
uit beslissingen of verbintenissen kosten.
die, vanaf 1 januari 1975, in de aan1990 - 1• kamer - Voorzitter:
gelegenheden bedoeld in artikel 6, de11h.mei
Caenepeel, waarnemend voorzitter
§ 1, van de bijzondere wet van 8 au- - Verslaggever: de h. Matthijs - Gegustus 1980 zijn genomen of aange- lijkluidende conclusie van de h. du Jargaan ingevolge beraadslagingen van din, advocaat-generaal - Advocaten :
de ministerii:.\le comites voor Vlaam- mrs. De Gryse, Delahaye en Biitzler.
se en Waalse gewestelijke aangelegenheden en van de ministerii.\le comites voor het Vlaamse Gewest en
voor het Waalse Gewest, ingesteld
door de wet van 1 augustus 1974 tot
oprichting van gewestelijke instellingen, in voorbereiding van de toepassing van artikel 107 quater van
de Grondwet, gewijzigd bij de wet- Nr. 535
ten van 19 juli 1977 en 5 juli 1979
gecoordineerd bij koninklijk besluit
1e KAMER - 11 mei 1990
van 20 juli 1979 en gewijzigd bij de
gewone wet tot hervorming van de
instellingen van 9 augustus 1980;
dat, krachtens het vierde lid van ar- 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID tikel 1 van de wet van 5 maart 1984,
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - KORT GEDING
die lasten ook de verplichtingen om- ONTSTENTENIS VAN URGENTIE- GEVOLG.
vatten, die voortkomen uit hangende
en toekomstige rechtsgedingen betreffende de in het eerste lid bedoel- 2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING IN KORT GEDING - ONTde beslissingen of verbintenissen;
Overwegende dat uit de voormelde wetsbepalingen, inzonderheid artikel 1 van de wet van 5 maart 1984,
en uit de wordinggeschiedenis ervan
volgt dat het Vlaamse Gewest alle
lasten draagt van de sedert 1 januari 1975 inzake de stedebouw en de
ruimtelijke ordening genomen beslissingen of aangegane verbintenissen, voor zover die tot stand zijn gekomen « ingevolge beraadslagingen
van het ministerieel comite voor
Vlaamse gewestelijke aangelegenheden >>; dat het onverschillig is of de

STENTENIS VAN URGENTIE - BEVOEGDHEID
VAN DE VOORZITTER IN KORT GEDING - HOGER BEROEP- DEVOLUTIEVE WERKING VAN
HET HOGER BEROEP.

1o De rechter in kart geding die kennis

neemt van een vordering tot het verkrijgen van een beslissing waarvan
niet gesteld wordt dat zij voorlopig van
aard en spoedeisend is, en die vordering niet toelaa.tbaar verklaart op
grand van haar niet spoedeisend kara.kter, schendt art. 9 Ger. W.

zo

De omstandigheid dat de voorzitter,
uitspraak doende in kart geding over
een vordering waarva.n niet gesteld is
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dat zij spoedeisend is, die vordering
onder meer wegens ontstentenis van
urgentie niet toelaatbaar verklaarde,
en de omstandigheid dat er ook in hager beroep geen urgentie is, ontslaan
de appelrechter niet van de verplichting te onderzoeken of het onderwerp
van de vordering, namelijk de vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak, al dan niet behoorde tot de bevoegdheid van het hoi van beroep als
appelgerecht van de rechter in eerste
aanleg die bevoegd was om van die
vordering kennis te nemen (1).
(BAERT-VERLEE & ZOON P.V.B.A.
T. SYNFINA-OLEOFINA N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6524)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 9, 88, § 2, 584, eerste lid, 639, derde lid, 660, 1068 en 1704, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, als gewijzigd door de
wet van 15 juli 1970,
doordat het arrest de vordering van eiseres tot vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak nr. 649 van 5 december 1986 van de Antwerpse Syndicale
Kamer voor de Handel in Veevoeders,
Rijst en Peulvruchten, niet toelaatbaar
verklaart, op grond : << dat uit de stukken
blijkt dat in kort geding werd gedagvaard en de zaak behandeld in kart geding; dat het irrelevant is dat (eiseres)
niet de bedoeling zou hebben gehad om
in kort geding te dagvaarden; dat (eiseres) inroept dat de bestreden beschik-

------------------1
(1) en (2) Het O.M. had geconcludeerd dat de
appelrechter die de vordering in kart geding
ongegrond verklaart wegens ontstentenis van
urgentie, hierdoor zijn rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend. Hij vermocht de zaak niet
naar een bevoegde rechter te verwijzen noch
de zaak aan zich te trekken, om zelf uitspraak
te doen over een bodemgeschil dat uiteraard
voor de voorzitter in kart geding niet was aangebracht. Zie: Cass., 24 dec. 1987, A.R. nr. 7739
(A.C., 1987-88, nr. 257), en de cone!. van proc.gen. E. Krings in Bull., 1988, I, biz. 510 (511); 5
mei 1988, A.R. nr. 5765 (A.C., 1987-88, nr. 549)
en de cone!. van proc.-gen. E. Krings, biz. 1143
(1146); vgl. Cass., 11 mei 1990, A.R. nr. 7089

(A.C., 1989-90, nr. 537).
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king de vordering ten onrechte niet toelaatbaar heeft verklaard, doch de zaak
naar de bevoegde rechtbank had moeten
verwijzen; dat nu dit hof de bevoegde
rechtbank in hoger beroep is, op grond
van de devolutieve kracht, de zaak zelf
aanhangig is bij de rechter in hoger beroep; (... ) dat de bestreden beschikking
onder meer op grond van het niet spoedeisend karakter van de zaak de verdering niet toelaatbaar heeft verklaard; dat
zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer het ernstig wordt betwist of de urgentie in kort geding te beschouwen is
als een toelaatbaarheidsvereiste of als
een bevoegdheidsprobleem, zodat in deze
laatste hypothese bij toepassing van artikel 88, § 2, en artikel 639 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek de zaak had moeten
verwezen worden; dat de rechtspraak in
meerderheid eerder kiest voor de toelaatbaarheidsvereiste; dat wordt aangenomen dat de bestreden beschikking terecht de vordering niet toelaatbaar heeft
verklaard; dat niet moest verwezen worden; dat geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek; dat thans evenmin de zaak
een spoedeisend karakter vertoont (...);
dat dan ook ten deze niet moet worden
onderzocht of de scheidsrechterlijke uitspraken aldan niet vatbaar zijn voor hager beroep, noch moet worden geantwoord op middelen die de grand van de
zaak raken »,

terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende in kort geding, onbevoegd
is wanneer de zaak niet spoedeisend is,
zodat de vordering van eiseres door het
arrest ten onrechte niet toelaatbaar verklaard wordt op grand van haar niet
spoedeisend karakter en het arrest aldus
de exceptie van onbevoegdheid verwart
met de exceptie van ontoelaatbaarheid
(schending van de artikelen 9 en 584,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest ten onrechte beslist dat
niet hoefde te worden verwezen, vermits
die exceptie door verweerster in limine
l"t"
·
d
d
t
1 IS mgeroepen wer
voor
e eers e
rechter zodat deze verplicht was om het
dossier voor te leggen aan de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen om over de toewijzing van de
zaak te oordelen overeenkomstig artikel
88, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
immers de vordering tot vernietiging van
een scheidsrechterlijke beslissing enkel
voor de rechtbank van eerste aanleg kan
worden ingesteld, en het incident dus
verband hield met verdeling van een
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burgerlijke zaak onder afdelingen, kamers of rechters van een zelfde rechtbank van eerste aanleg (schending van
de artikelen 88, § 2, en 1704, 1°, van het
Gerechtelijk Wethoek); het arrest dientengevolge eveneens ten onrechte heslist
dat geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek en niet hoeft geantwoord te
worden op middelen die de grond van de
zaak raken; de appelrechter immers, ingevolge de onhevoegdheid van de eerste
rechter en de devolutieve kracht van het
hoger heroep, gehouden was om zelf uitspraak te doen over het geschil, ook al
hehoorde dit tot de bevoegdheid van de
Rechthank van Eerste Aanleg te Antwerpen, vermits het Hof van Beroep te Antwerpen rechter in hoger heroep is van
de heslissingen van de Rechthank van
Eerste Aanleg te Antwerpen (schending
van artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wethoek);

tweede onderdeel, de voorzitter van de
rechthank van eerste aanleg, zitting houdende in kort geding, onhevoegd is wanneer de zaak niet spoedeisend is, zodat
de vordering van eiseres door het arrest
ten onrechte niet toelaathaar verklaard
wordt op grond van haar niet spoedeisend karakter en het arrest aldus de exceptie van onhevoegdheid verwart met
de exceptie van ontoelaathaarheid
(schending van de artikelen 9 en 584,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek); het arrest ten onrechte heslist dat
niet hoefde te worden verwezen vermits
eiseres op die exceptie van onhevoegdheid door verweerster opgeworpen, geen
verwijzing gevorderd had naar de arrondissementsrechthank, zodat de eerste
rechter zelf uitspraak had moeten doen
over de hevoegdheid (schending van artikel 639, derde lid, van het Gerechtelijk
Wethoek) en de zaak naar de hevoegde
rechthank had moeten verwijzen (schending van artikel 660 van het Gerechtelijk
Wethoek), dus naar de rechthank van
eerste aanleg, vermits de vordering tot
vernietiging van een scheidsrechterlijke
heslissing enkel voor die rechthank kan
worden ingesteld (schending van de artikelen 1704, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek); het arrest dientengevolge eveneens ten onrecht heslist dat geen toepassing kan worden gemaakt van artikel
1068 van het Gerechtelijk Wethoek, en
niet hoeft te worden geantwoord op middelen die de grond van de zaak raken; de
appelrechter immers, ingevolge de onhevoegdheid van de eerste rechter en de
devolutieve kracht van het hoger heroep,
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gehouden was om zelf uitspraak te doen
over het geschil, ook al hehoorde dit tot
de hevoegdheid van de Rechthank van
Eerste Aanleg te Antwerpen, vermits het
Hof van Beroep te Antwerpen rechter in
hoger heroep is van de heslissingen van
de Rechthank van Eerste Aanleg te Antwerpen (schending van artikel 1068 van
het Gerechtelijk Wethoek):

Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat, naar luid van
artikel 9 van het Gerechtelijk Wethoek, volstrekte bevoegdheid is de
rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen; dat de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, krachtens artikel 584, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in
de gevallen die hij spoedeisend acht,
bij voorraad uitspraak doet in alle
zaken, behalve die welke de wet aan
de Rechterlijke Macht onttrekt;
Overwegende dat de bevoegdheid
van de rechter die van de vordering
kennis moet nemen, dient te worden
bepaald naar het onderwerp van de
vordering zoals het in de dagvaarding is omschreven;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiseres haar vordering tot
vernietiging van een scheidsrechterlijke uitspraak had ingeleid voor de
voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen, dat de
zaak werd behandeld in kort geding
en dat de voorzitter de vordering
niet toelaatbaar verklaarde op grond
onder meer van het niet spoedeisend karakter van de zaak; dat het
arrest niet vaststelt dat eiseres een
voorlopige maatregel had gevraagd
die zij spoedeisend achtte;
Dat het arrest artkel 9 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt door
de beslissing van de voorzitter te bekrachtigen;
Overwegende dat het arrest voorts
beslist dat de voorzitter niet hoefde
te verwijzen en dat geen toepassing
kan worden gemaakt van artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
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Overwegende dat, krachtens 1068
van het Gerechtelijk Wetboek, het
geschil zelf aanhangig wordt gemaakt in hoger beroep; dat de
appelrechter niet meer hoefde te onderzoeken of de eerste rechter de
zaak al dan niet had dienen te verwijzen; dat hij, wegens de devolutieve kracht van het hoger beroep, het
geschil zelf diende te beoordelen;
dat de omstandigheid dat de voorzitter de vordering onder meer wegens
ontstentenis van urgentie niet toelaatbaar verklaarde, en de omstandigheid dat er ook in hoger beroep
geen urgentie was, de appelrechter
niet ontsloeg van de verplichting te
onderzoeken of het onderwerp van
de vordering, namelijk, zoals het arrest, zelf vaststelt, de vernietiging
van de scheidsrechterlijke uitspraak, al dan niet behoorde tot de
bevoegdheid van het hof van beroep
als appelgerecht van de rechter in
eerste aanleg die bevoegd was om
van de vordering van eiseres tot vernietiging van de scheidsrechterlijke
uitspraak kennis te nemen;
Dat het arrest derhalve, door te
weigeren toepassing te maken van
artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, deze wetsbepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Nr. 536

conclusie (2) de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en Ne!issen Grade.

Nr. 536
1e

KAMER -

11 mei 1990

1° NIEUWE VORDERING -

BURGERLIJKE ZAKEN - UITBRE!DING OF WIJZIG!NG
VAN DE B!J DE RECHTER AANHANG!GE VORDERING - VOORWAARDE.

2° RECHTBANKEN -

BURGERL!JKE ZAKEN - WIJZ!G!NG OF U!TBRE!DING VAN DE
VORDERING - VOORWAARDE.

3° NIEUWE VORDERING -

BURGERL!JKE ZAKEN - UITBRE!DING OF WIJZ!G!NG
VAN DE VORDERING - INACHTNEMING VAN
FElTEN DIE ZICH IN DE LOOP VAN HET GED!NG HEBBEN VOORGEDAAN.

1° en zo Art. B07 Ger. W. vereist niet dat
de nieuwe vordering, uitsluitend berust op het feit of de handeling die in
de dagvaarding wordt aangevoerd (1).
3° De rechter doet uitspraak over de bij

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart en uitspraak doet over het
verzet tegen de tenuitvoerlegging
van de scheidsrechterlijke beslissing
nr. 649; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
11 mei 1990 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Andersluidende

hem aanhangige vordering zoals zij
wettelijk gewijzigd of uitgebreid is
overeenkomstig de artt. 807 en BOB
Ger. W., met inachtneming van de leiten die zich in de loop van het geding

1---------------Nota arrest nr. 535 :
(2) Zie voetnoot 1 van arrest nr. 535.
Nota arrest nr. 536 :
(1) Cass., 3 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 222);
4 okt. 1982, A.R. nr. 6588 (A.C., 1982-83, nr. 83);
zie : Cass., 9 maart 1972 (A.C., 1972, 650); 29
maart 1984, A.R. nr. 6971 (A.C., 1983-84, nr.
441); zie oak de cone!. van proc.-gen. E.
Krings, voor Cass., 5 mei 1988, A.R. nr. 5695
(A.C., 1987-88, nr. 548); A. FEITWEIS, Manuel de
procedure civile (1987), biz. 90, nr. 74; Versiag
over de Gerechtelijke Hervorming, biz. 32ti
(334).

Nr. 536

HOF VAN CASSATIE

1173

hebben voorgedaan en die een weerslag hebben op het geschil (2).

telijk Wetboek kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op
een feit of akte in de dagvaarding aange(STAKENBORG-VAN DE WINKEL T. LINSSEN)
voerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is, evengenoemd
artikel 807 niet vereist dat de nieuwe uitARREST
gebreide of gewijzigde vordering uitslui(A.R. nr. 6525)
tend berust op een feit of een handeling
in de dagvaarding aangevoerd; eiser in
gedinginleidende dagvaarding de misHET HOF; - Gelet op het bestre- de
kenning van het recht van voorkoop had
den vonnis, op 26 april 1988 in hoger afgeleid uit de eerste akte van 19 juni
beroep gewezen door de Rechtbank 1974 en de schade heeft begroot op
van Eerste Aanleg te Tongeren;
650.000 frank, maar deze vordering in
aanvullende appelconclusie heeft gewijOver het middel: schending van de ar- zigd en uitgebreid en de miskenning van
tikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk zijn recht van voorkoop uitdrukkelijk
Wetboek,
heeft afgeleid uit twee alden, gezamendoordat het bestreden vonnis, na te lijk beschouwd, met name de akte aanhebben vastgesteld, eensdeels, dat de gevoerd in de dagvaarding en de akte
vordering van eiser tot het bekomen van van 11 augustus 1978 welke nog niet vereen schadevergoeding wegens misken- leden was op het ogenblik van de dagning van het recht van voorkoop in de vaarding, (aanvullende appelconclusie,
inleidende dagvaarding << enkel en aileen biz. 1 : « dat aldus in twee aktes de vollegesteund wordt op de akte van 19 juni dige eigendom werd verkocht >>) hetgeen
1974 », zijnde de akte waarin « aile leem, door het bestreden arrest uitdrukkelijk
maasgrint en maaszand (van het pacht- wordt vastgesteld (blz. 4 bovenaan); het
goed) tot volledige exploitatie werd ver- . bestreden vonnis derhalve, door te oordekocht », en, anderdeels, dat eiser in een len dat eiser « in casu zijn eis niet kan
aanvullende appelconclusie zijn verde- uitbreiden overeenkomstig de bepalingen
ring wijzigt en uitbreidt door zich ook te van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetbaseren « op de akte van 11 augustus hoek doch een nieuwe vordering voor de
1978, akte die niet verleden was op het heer Vrederechter dient te stellen ''• de
ogenblik van de dagvaarding », zijnde de artikelen 807 en 1042 van het Gerechteakte waarin de « bodem van (het) uit te lijk Wetboek schendt;
halen of uitgehaalde (pachtgoed) werd
tweede onderdeel, de rechter bij de beverkocht », deze vordering afwijst op
grond van de overwegingen dat « opdat oordeling van de ontvankelijkheid van
het recht van voorkoop zou dienen wor- een gewijzigde of uitgebreide vordering,
den toegekend, de verkoop betrekking enkel dient na te gaan of de vordering,
moet hebben op de eigendom van het zoals deze door de eiser omschreven
pachtgoed; (...) dat de (kopers) deze ei- wordt in nieuwe, op tegenspraak genagendom slechts verkregen ingevolge akte men conclusies, berust op een feit of akvan 11 augustus 1978; (...) dat de recht- te in de dagvaarding vermeld; het vonbank van oordeel is dat (eiser) in casu nis, door de ontvankelijkheid van de
zijn eis niet kan uitbreiden overeenkom- gewijzigde of uitgebreide vordering niet
stig de bepalingen van artikel 807 van enkel op grond van de inhoud van de inhet Gerechtelijk Wetboek doch een nieu- leidende dagvaarding en van de omwe vordering voor de heer Vrederechter schrijving van de gewijzigde of uitgebreide vordering in de appelconclusies van
dient te stellen ''•
eiser te beoordelen, maar op grond van
terwijl, eerste onderdeel, een verde- een interpretatie van de door eiser in
ring die voor de rechter aanhangig is, zijn appelconclusie aangevoerde aide
naar luid van artikel 807 van het Gerech- van 11 augustus 1978, de artikelen 807 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt:
(2) Cass., 8 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 213);
15 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 590); zie : Cass.,
23 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 335, en de voetnoot
1); A. FETIWEIS, geciteerd sub (1); B. DECONINCK, « Incidentele vordering in hoger beroep : nieuwe eis - tegeneis - addenda "• R. W.,
1986-87, 437

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis
blljkt: dat eiser, pachter, wegens
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miskenning van zijn recht van voorkoop van verweerder, verpachter,
voor de vrederechter een schadevergoeding eiste van 650.000 frank, onder voorbehoud van vermeerdering
van dit bedrag in de loop van het
geding; dat eiser in de inleidende
dagvaarding aanvoerde dat verweerder bij notariele akte van 19 juli
1974 « alle leem, maasgrint en maaszand tot volledige exploitatie begrepen in voormelde (verpachte) goederen » aan derden had verkocht
zonder hem de gelegenheid te geven
zijn recht van voorkoop uit te oefenen; dat de eerste rechter bij vonnis
van 13 november 1981 de vordering
van eiser als ongegrond afwees omdat niet « de volle eigendom van het
verpachte goed voorwerp was van
deze verkoop »; dat eiser tegen dit
vonnis hoger beroep instelde en bij
conclusie aanvoerde dat verweerder
inmiddels bij notarii:He akte van 11
augustus 1978 aan dezelfde derden
de overige bestanddelen van het eigendom, namelijk « de bodem van
de uit te halen of uitgehaalde percelen » verkocht, zodat, nu « in de
twee aktes de volledige eigendom
werd verkocht, (... ) de miskenning
van zijn recht (van) voorkoop derhalve onbetwistbaar vaststaat »; dat
eiser op grond daarvan zijn vordering uitbreidde en van verweerder
een schadevergoeding eiste van
939.360 frank;
Overwegende dat krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd,
zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is;
Dat die bepaling niet vereist dat
de nieuwe vordering uitsluitend zou
berusten op het feit of de handeling
die in de dagvaarding wordt aangevoerd;
Dat de rechter over de bij hem
aanhangige vordering, zoals zij overeenkomstig de artikelen 807 en 808
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van het Gerechtelijk Wetboek wettelijk uitgebreid of gewijzigd is, uitspraak moet doen met inachtneming
van de feiten die zich in de loop van
het geding hebben voorgedaan en
een weerslag hebben op het geschil,
zelfs indien de oorspronkelijke vordering, hoewel ontvankelijk, niet gegrond is;
Overwegende dat de appelrechter,
nu hij in het bestreden vonnis constateert dat verweerder de verkoop
van « de volle eigendom van het verpachte goed » door twee opeenvolgende notarii:He alden heeft verwezenlijkt en dat eiser in de inleidende dagvaarding zijn vordering tot
schadevergoeding wegens miskenning van het recht van voorkoop op
een dezer akten heeft gegrond en
niet op de akte die in de loop van
het geding werd verleden, niet wettig beslist dat eiser « zijn eis niet
kan uitbreiden overeenkomstig de
bepalingen van aritkel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek, doch een
nieuwe vordering voor de vrederechter dient (in) te stellen »;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot
schadevergoeding van eiser tegen
verweerder wegens miskenning van
het recht van voorkoop en het eiser
in de kosten veroordeelt;
Beveelt dat van dit arrest melding
zal zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt, zitting houdende in hoger beroep.
11 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Nelissen Grade en Houtekier.

Nr. 537
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Nr. 537

(SOCIETE IMMOBILIERE DE KNOKKE BALNEAIRE N.V. T. SOBIFAC N.V. E.A.)

1e

KAMER -

11 mei 1990
ARREST

1° KORT GEDING -

SPOEDEISEND KARAKTER VAN DE ZAAK- BESLISSING.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - KORT GEDING
- GEBREK AAN URGENTIE - VORDERING ONGEGROND VERKLAARD - GEVOLG.

3° KORT GEDING -

GEBREK AAN URGENTIE - VORDERING ONGEGROND VERKLAARD
- GEVOLG.

4° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING IN KORT GEDING - GEMIS AAN URGENTIE - VORDERING ONGEGROND VERKLAARD - HOGER BEROEP DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP.

1o De voorzitter in kart geding die be-

slist dat hij het gevorderde zoals het
bij hem is aangebracht, niet kan toekennen, op grand dat het geval niet
spoedeisend is, verklaart de vordering
ongegrond (1).
2° en 3° De voorzitter in kart geding die

beslist dat hij het gevorderde zoals het
bij hem is aangebracht, niet kan toekennen, op grand dat het geval niet
spoedeisend is, en mitsdien de vordering ongegrond verklaart, oefent aldus
zijn rechtsmacht volledig uit; hij hoeft
de zaak niet naar een andere rechter
te verwijzen, noch over de zaak zelf te
oordelen.
4° De appelrechter die vaststelt dat de

vordering in kart geding geen spoedeisend karakter vertoont en mitsdien ongegrond is, mag van de zaak zelf geen
kennis nemen (2).
(1) Zie verslag over de Gerechtelijke Hervorming (1964) 229 e.v.; D. LINDEMANS, Kart geding (Kiuwer), nrs. 105 e.v. Vgl. Cass., 11 mei
1990, A.R. nr. 6524 (supra nr. 535).
(2) Zie D. LINDEMANS, geciteerd sub 1; Cass.,
24 dec. 1987, A.R. nr. 7739 (A.C., 1987-88, nr.
257).

(A.R. nr. 7089)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1989 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 9, 88, § 2, 584, 643, 660,
1068 en 1069 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest de vordering van eiseres tot stopzetting van
bouwwerken afwijst, op grond van de
ontstentenis van bevoegdheid van de
appelrechters in kort geding bij afwezigheid van urgentie,
terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding, bij voorraad uitspraak doet over de vorderingen die hij
spoedeisend acht; de vordering die niet
spoedeisend is moet worden ingesteld bij
de rechtbank van eerste aanleg; de toebedeling van de zaak aan de voorzitter
zetelend in kort geding of aan een kamer van de rechtbank die over de grond
van de zaak uitspraak doet, een verdelingsincident is als bedoeld in artikel 88,
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek; zodanig incident voor ieder ander middel
door een van de partijen of bij de opening van de debatten ambtshalve door
de rechter dient te worden uitgelokt; de
toewijziging van de zaak aan de rechter
voor wie zij aanhangig gemaakt is, definitief is, indien het incident niet tijdig
werd opgeworpen; zodra de zaak definitief toegewezen is aan de voorzitter van
de rechtbank, omdat niet tijdig aan de
voorzitter van de rechtbank wegens de
ontstentenis van urgentie de toewijzing
aan een kamer werd gevraagd, de voorzitter bij wie de zaak aanhangig werd
gemaakt en zijn appelrechter niet meer
mogen weigeren over de vordering uitspraak te doen op grond van de overweging dat de vordering niet spoedeisend
zou zijn, het arrest derhalve niet wettig
de onbevoegdheid van het hof van beroep om over de vordering uitspraak te
doen, kan vaststellen, en niet wettig kan
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nalaten over de vordering uitspraak te
doen, op grand van de enkele overweging dat de vordering niet spoedeisend
zou zijn (schending van de artikelen 9,
88, § 2, en 584 van het Gerechtelijk Wethoek);

tweede onderdeel, indien een exceptie
van onbevoegdheid voor de appelrechter
aanhangig kan worden gemaakt, deze
over het middel beslist en, indien daartoe grand bestaat, de zaak naar de bevoegde rechter verwijst, het arrest derhalve, na de onbevoegdheid van de
rechter in kart geding te hebben vastgesteld, niet kon nalaten om hetzij de zaak
naar de bevoegde rechter te verwijzen,
hetzij zelf over de vordering uitspraak te
doen zonder de artikelen 9, 643 en 660
van het Gerechtelijk Wetboek te scherrden;
derde onderdeel, indien de appelrechter beslist dat de eerste rechter zich ten
onrechte bevoegd heeft verklaard, de
appelrechter over de grand van de zaak
uitspraak doet indien hij bevoegd is om
kennis te nemen van het hager beroep
tegen de beslissingen van de rechter die
in eerste aanleg wel bevoegd was om
van de vordering kennis te nemen; het
hof van beroep dat gevat van een hager·
beroep tegen een beslissing in kart geding, beslist dat de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, zetelend in
kart geding, de zaak ten onrechte spoedeisend heeft geoordeeld, bevoegd is om
over de vordering uitspraak te doen, nu
het de appelrechter is van de rechtbank
van eerste aanleg, die bevoegd was om
in eerste aanleg van de vordering kennis
te nemen bij ontstentenis van urgentie,
het arrest derhalve, na de onbevoegdheid
van de rechter in kart geding wegens
ontstentenis van urgentie te hebben
vastgesteld, niet wettig kon nalaten over
de vordering uitspraak te doen (schending van de artikelen 9, 643, 660, 1068,
en, voor zover nodig, 1069 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de voorzitter in
kort geding, wanneer bij hem door
de aanvaarding van de eiser een
vordering wordt aangebracht in een
geval waarvan de eiser stelt dat het
spoedeisend is, bevoegd is om van
die vordering kennis te nemen;

Nr. 537

Dat krachtens artikel 584 van het
Gerechtelijk Wetboek de voorzitter
in kort geding uitspraak doet bij
voorraad; dat, krachtens artikel 1039
van het Gerechtelijk Wetboek, de
beschikkingen in kort geding geen
nadeel toebrengen aan de zaak zelf;
dat zulks betekent dat de voorzitter
geen kennis neemt van de zaak zelf;
dat hij, wanneer hij het geval niet
spoedeisend acht, beslist dat het gevorderde zoals het bij hem aangebracht is, niet kan toekennen; dat
de rechter dan zijn rechtsmacht volledig uitoefent door aldus de vordering ongegrond te verklaren;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de voorzitter in zodanig geval niet
verplicht kan zijn nog enig geschil
naar een andere rechter te verwijzen of de zaak zelf te oordelen, aangezien de zaak zelf bij hem niet was
aangebracht;
Dat dit alles tevens meebrengt dat
er dan geen sprake kan zijn van
enige toepassing van artikel 88, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek of van
enige verplichting voor de appelrechter om van de zaak zelf kennis
te nemen;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest, ondanks
de bewoordingen die het gebruikt,
naar recht verantwoord is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Nelissen Grade en De Gryse.
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Nr. 538
3•

KAMER -

14 mei 1990

1° ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN - KINDEREN - UITKERING TOT ONDERHOUD - ONTHEFFING OF
VERMINDER!NG BEVOEGDHEID VAN DE
VREDERECHTER.

2o BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

-

BURGERLIJKE ZAKEN BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - VREDERECHTER - ECHTSCHEIDING - KINDEREN - UITKERING TOT ONDERHOUD - ONTHEFFING OF
VERMINDERING.

1o en 2° Nadat over een vordering tot

echtscheiding een einduitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, kan de vrederechter ontheffing of vermindering toestaan van de uitkering tot onderhoud
die de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, zitting houdende in kart
geding, tijdens het geding aan het
kind heeft toegekend, oak voor de periode die de einduitspraak voorafgaat
(1). (Art. 591, 7°, Ger.W.)
(V ... T. V... D ... H ... )
ARREST

(A.R. nr. 6730)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 december 1988 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 3 april 1990, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Overwegende dat, nadat over een
rechtsvordering tot echtscheiding
(1) Zie A. FEITWEIS: Handboek van Gerechtelijk Recht, dee! II, Bevoegdheid, nr. 256;
BAETEMAN e.a. : « Overzicht van de rechtspraak, Personen- en familierecht 1981-1987 "•
T.P.R., 1988, nr. 182, biz. 520.
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een einduitspraak is geveld bij een
in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, met toepassing van artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek, de vrederechter bevoegd is
om kennis te nemen van alle geschillen betreffende uitkeringen tot
onderhoud;
Dat niets eraan in de weg staat
dat de vrederechter ontheffing of
vermindering kan toestaan, eventueel met terugwerkende kracht, de
periode van de echtscheidingsprocedure inbegrepen, van de vroeger
door de voorzitter in kort geding
toegekende uitkering tot onderhoud
voor het kind, zodat de schuldenaar
het te veel betaalde kan terugvorderen;
Overwegende dat het vonnis beslist dat « de eerste rechter (... ) ten
onrechte het bij beschikking van de
voorzitter in kort geding toegekende
onderhoudsgeld afgeschaft heeft
vanaf 1 november 1986 », op grond
van de overweging dat « de vrederechter, opnieuw bevoegd zijnde na
echtscheiding, niet met terugwerkende kracht een beslissing van de
voorzitter, zetelend in kort geding,
gedurende de duur van de echtscheiding, (kan) opheffen »;
Dat het, door aldus te beslissen,
artikel 591, 7°, van het Burgerlijk
Wetboek schendt;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist
dat het onderhoudsgeld verschuldigd
blijft tot 1 november 1987, en uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
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14 mei 1990 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.

Nr. 539

Overwegende dat de bepalingen
van de artikelen 65 en 86 van de Arbeidsovereenkomstenwet gebiedend
zijn en, in de zin van artikel 3 van
het Burgerlijk Wetboek, bepalingen
van politie zijn;
Overwegende dat het arrest beslist dat op de litigieuze arbeidsovereenkomst « de Belgische wet van politie en veiligheid toepasselijk is »
en dat gebiedende bepalingen van
de Arbeidsovereenkomstenwet moeten worden toegepast;

Nr. 539
3e

KAMER -

14 mei 1990

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

AARD
VAN DE WET - CONCURRENTIEBEDING ARTT. 65 EN 86 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET.

Dat het echter oordeelt dat, met
betrekking tot het concurrentiebeding, << op contractuele basis de Nederlandse wetgeving ter zake van
toepassing » is;

Dat het arrest aldus de artikelen
3 van het Burgerlijk Wetboek, 65 en
2o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN- 86 van de ArbeidsovereenkomstenTIEN, BESLUITEN - WETTEN VAN POLI- wet schendt;
TIE EN VEILIGHEID - ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - CONCURRENTIEBEDING.

1° en 2° De bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet betreffende het
concurrentiebeding, met name de artikelen 65 en 86, zijn gebiedend en zijn
bepalingen van politie en veiligheid in
de zin van art. 3, eerste lid, B. W. (1).
(ELITE N.V. T. BAS)
ARREST

(A.R. nr. 7039)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1988
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

(1) Zie Cass., 25 juni 1975 (A.C., 1975, 1146);
3 juni 1985, A.R. nr. 7122 (A.C., 1984-85, nr.
595) met cone!. eerste adv.-gen. Duchatelet in
Bull. en Pas., zelfde nummer; 9 juni 1986, A.R.
nr. 7597 (A.C., 1985-86, nr. 627); 9 feb. 1987!
A.R. nr. 7717 (A.C., 1986-87, nr. 343); 2 me1
1988, A.R. nr. 8004 (A.C., 1987-88, nr. 530).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
tot betaling van 36.252,30 gulden opzeggingsvergoeding veroordeelt en
uitspraak doet over het concurrentiebeding, alsmede over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
14 mei 1990 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De
Gryse.

Nr. 540
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Nr. 540

3e

KAMER -

14 mei 1990

lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Biitzler en
Nelissen Grade.

1° MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - VORDERING IN RECHTE- MACHTIG!NG VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - OGENBLIK WAAROP ZIJ MOET WORDEN GEGEVEN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - EISERS - O.C.M.W. - MACHTIGING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - OGENBLIK WAAROP
ZIJ MOET WORDEN GEGEVEN.

3° BESTAANSMINIMUM -

BESTAANSMIDDELEN - ONDERHOUDSGELD TEN BEHOEVE VAN MINDERJARIGE KINDEREN VAN
DE AANVRAGER.

1° en 2° De machtiging van het O.C.M.W.
door het college van burgemeester en
schepenen om cassatieberoep in te
stellen, mag worden gegeven tot aan
het sluiten van de debatten (1). (Art.
115, § 1, tweede lid, O.C.M.W.-wet.)

Nr. 541

3e

KAMER -

14 mei 1990

1° WERKLOOSHEID -

RECHT. OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - TERUGVORDERING
- VERJARING - WET 11 MAART 1977.

2° VERJARING-

BURGERLIJKE ZAKENWERKLOOSHEID - TERUGVORDERING VAN
ONRECHTMATIG ONTVANGEN UITKERINGEN
- WET 11 MAART 1977.

3° Voordat art. 12 KB., 30 okt. 1974 werd
gewijzigd door KB. 8 juli 1988 met ingang van 1 aug. 1988, diende bij de be- 3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANrekening van de bestaansmiddelen
TIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
voor de vaststelling van het recht op
TIJD - BURGERLIJKE ZAKEN - VERJARING
bestaansminimum rekening te. worden
- WERKLOOSHEID - TERUGVORDERING VAN
gehouden met het onderhoudsgeld ontONRECHTMATIG ONTVANGEN UITKERINGEN
vangen ten behoeve van de minderjari-WET 11 MAART 1977.
ge kinderen van de betrokkene (2).
1°, 2° en 3° De wet van 11 maart 1977 (1),
die een verjaringstermijn invoert voor
(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPEterugvordering van onrechtmatig ontLIJKE WELZIJN VAN MALDEGEM T. VANDER
vangen werkloosheidsuitkeringen, is
VENNET)
niet toepasselijk op de terugvordering
waartoe definitief was beslist v66r de
(A.R. nr. 7040)
inwerkingtreding van de wet, d.i. 30 juni 1985 (2).
14 mei 1990- 3e kamer- Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
Nota's arrest nr. 541 :
Verslaggever: de h. Marchal, afde-

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

(1) Zle Cass., 23 okt. 1989, A.R. nr. 6697, supra nr. 111.

(1) De wet van 11 maart 1977 is opgeheven
bij art. 113 Programmawet 30 dec. 1988. Zie
thans art. 7, § 13, Sociale-Zekerheidswet 1944,
ingevoegd bij art. 112 van de genoemde Programmawet.

(2) Zle Cass., 20 juni 1988, A.R. nr. 8344
(A.C., 1987-88, nr. 646).

(2) Zie Cass., 13 maart 1989, A.R. nr. 6516
(A.C., 1988-89, nr. 394).

Nota's arrest nr. 540 :
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(DIER!CKX
T. RIJKSDIENST VOOR ARBE!DSVOORZIENING)

(A.R. nr. 7045)

3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Gerard en
Simont.
14 mei 1990 -

Nr. 542
2• KAMER - 15 mei 1990

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST GRIP -

BUITEN

OORZAAK - BEBEOORDELING DOOR DE RECHTER.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter elk oorza.kelijk
verband tussen de door een bestuurder
begane verkeersovertreding en een
wegverkeersongeval uitsluit, als hij
niet tevens vaststelt dat de schade, zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de fout van die bestuurder (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(BONHOMME T. HOEBEN B.V.B.A. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3508)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 april 1990 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;

(1) Cass., 22 nov. 1988, A.R. nr. 2479 (A.C.,
1988-89, nr. 177); 22 feb. 1990, A.R. nr. 8578
(ibid., 1989-90, nr. 379).

Nr. 542

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweersters tegen eiser :
Over het middel: schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben beslist dat het beroepen vonnis
kracht van gewijsde had bekomen opzichtens (Rene Dalemans) en dat de betichting ten laste van eiser gelegd, bewezen was gebleven (pagina 2), oordeelde
dat « enkel (eiser) verantwoordelijk
(was) voor het ongeval » (pagina 2), om
de volgende reden: « Wat betreft de omvang der schade is er ten deze geen causaal verband tussen de hoegrootheid van
de schade en het feit dat Dalemans 90
kilometer per uur reed in plaats van 60
kilometer per uur. De betichting lastens
Dalemans betreft immers artikel 11.3.2.1.
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en heeft betrekking op een
vrachtwagen met een hoogst toegelaten
gewicht van meer dan 7,5 ton. Dit betekent dat deze vrachtwagen maximaal 60
kilometer per uur mag rijden als hij volledig geladen is. Is hij leeg - zoals hier
het geval was - dan mag hij ook maximaal 60 kilometer per uur rijden. Welnu,
vermits de vrachtwagen leeg was, is de
kracht van de botsing minder groot dan
wanneer hij vol geladen zou geweest
zijn. Nu, leeg zijnde in een ongeval betrokken worden aan 90 kilometer per
uur veroorzaakt geen grotere schade dan
vol zijnde in een ongeval betrokken worden aan 60 kilometer per uur. In dit concreet geval is er dus geen causaal verband tussen de snelheid van de vrachtwagen en de omvang der schade. De
aanstelling van een verkeersdeskundige
is dan ook niet noodzakelijk ,, (pagina's
3-4),
terwijl de feitenrechter overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek de aansprakelijke
enkel tot schadevergoeding mag veroordelen indien hij vaststelt dat de schade
zoals die zich in concreto voordeed, zich
ook zou hebben voorgedaan zonder de
fout van deze aansprakelijke; het aangevochten vonnis, door te oordelen dat (Rene Dalemans) 90 kilometer per uur reed
in plaats van 60 kilometer per uur, doch
dat deze snelheidsovertreding niet in
oorzakelijk verband was met de schade
om reden dat « vermits de vrachtwagen
leeg was, ( ... ) de kracht van de botsing

Nr. 543
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minder groot (was) dan wanneer hij vol
geladen zou geweest zijn (en) nu, leeg
zijnde in een ongeval betrokken worden
aan 90 kilometer per uur (... ) geen grotere schade (veroorzaakt) dan vol zijnde in
een ongeval betrokken worden aan 60
kilometer per uur », het oorzakelijk verband niet in concreto vaststelt, doch zich
laat leiden door onbestaande hypotheses,
derhalve schending inhoudt van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek:

nietigde vonnis; veroordeelt eiser in
de helft van de kosten en de verweersters ieder in een derde van de
overige kosten; verwij st de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
15 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.

Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat de omstandigheid dat
Rene Dalemans zijn vrachtwagen
bestuurde tegen een snelheid van 90
kilometer per uur, in plaats van de
maximaal toegelaten 60 kilometer
per uur, geen causaal verband vertoont met de schadelijke gevolgen
van het ongeval,
Dat zij dat oordeel gronden op de
vaststelling dat de vrachtwagen le- Nr. 543
dig was en op de overweging dat
een ledige en met een snelheid van
2• KAMER - 15 mei 1990
90 kilometer per uur rijdende
vrachtwagen geen grotere schade
veroorzaakt dan een geladen vracht- VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGwagen die tegen 60 kilometer per
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGuur rijdt;
FONDS HERSTELPLICHT - MATERIELE
SCHADE- VOORWAARDEN.
Overwegende dat de appelrechters
op die gronden hun beslissing niet Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgwettig verantwoorden;
fonds is slechts tot vergoeding voor
materiele schade gehouden wanneer
Overwegende dat immers de door
geen enkele toegelaten verzekeringsde appelrechters aangewende redeonderneming tot die vergoeding vernering van het rechtmatig alternaplicht is, hetzij wegens een toevallig
tief slechts hanteerbaar is met infeit waardoor de bestuurder van het
achtneming van dezelfde concrete
voertuig dat het ongeval veroorzaakte,
verkeersomstandigheden als deze
vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekewaarin het ongeval plaatshad;
ringsplicht niet werd nageleefd (1).
(Art. 50, § 1, 2° en laatste lid, wet 9 juli
Dat het middel gegrond is;
1975 en 19, § 1, K.B. 16 december
1981.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweersters tegen eiser, behoudens in zoverre het
beslist dat eiser een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het
ongeval; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk ver-

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. VOLDERS, CAMPS, DE BERK N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3628)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 mei 1989 in hoger

1---------------(1) Cass., 2 mei 1989, A.R. nr. 2308 (A.C.,
1988-39, nr. 497).
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Op de voorziening van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds:
A. Tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de N.V.
De Berk tegen eiser :

Over het middel: schending van de artikelen 19, § ·1, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en van artikel 50, § 1, zo,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen,
doordat het bestreden vonnis, na op
strafgebied te hebben geoordeeld dat de
beklaagde Lauwers zich schuldig maakte
aan de haar ten laste gelegde feiten, op
burgerlijk gebied oordeelt dat « de fouten van (Maria Lauwers) en de onvoorzienbare olie beide hebben bijgedragen
tot het ontstaan van het ongeval >> ( ... );
dat de verantwoordelijkheid als volgt
(diende te worden) verdeeld: 1/4 lastens
(Maria Lauwers) - · 3/4 lastens « de
olie >> (vonnis, pagina 4) en vervolgens eiser in solidum met Maria Lauwers en
First Floor Features tot schadevergoeding veroordeelt (pagina 6),
terwijl overeenkomstig artikel 50, § 1,
2°,.van de wet van 9 juli 1975, waar naartoe in artikel 19, § 1, van het koninklijk
· besluit van 16 december 1981 is verwe. zen, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot schadevergoeding gehouden is « wanneer geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoe.ding om reden van een . toevallig feit
waardoor de bestuurder van het voertuig
·vrijuit gaat (...) >>; de verplichting van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, om de eigenaar van het beschadigde motorrijtuig te vergoeden, aldus.
niet afhangt van de enkele omstandigheid dat zich een toevallig feit voordoet
waardoor de bestuurder van dat voertuig
vrijuit gaat; dat bovendien is vereist dat
de schade van de eigenaar « wegens
(dat) toevallig feit >> door geen enkele erkende verzekeringsonderneming gedekt
wordt; in voorliggend geval de bestuurster Lauwers niet vrijuit ging en uit de
overwegingen van het bestreden vonnis
niet blijkt dat de schade door geen enkele erkende verzekeringsonderneming zou

Nr. 543

gedekt geweest zijn, zodat het vonnis,
door - na Maria Lauwers op strafgebied
te hebben veroordeeld - te oordelen dat
de fouten van (Maria Lauwers) en de onvoorzienbare olie tot het ontstaan van
het ongeval hebben bijgedragen, en door
in de bovenvermelde omstandigheden eiser in solidum met (Maria Lauwers en
First Floor Features) tot schadevergoeding te veroordelen, de artikelen 19, § 1,
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 50, § 1, 2°, van de wet van 9
juli 1975 volgens dewelke het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
tot
schadevergoeding gehouden is << wanneer
geen erkende verzekeringsonderneming
verplicht is tot vergoeding om reden van
een toevallig feit waardoor de bestuurder
van het voertuig vrijuit gaat >>, schendt:

Overwegende dat de correctionele
rechtbank, eensdeels, de bestuurster
Maria Lauwers aansprakelijk acht
voor de schade geleden door de verweerster N.V. De Berk omdat zij
haar snelheid niet regelde zoals vereist door het Wegverkeersreglement,
anderdeels, eiser tot vergoeding veroordeelt omdat het ongeval mede
veroorzaakt werd door een olievlek
die « beantwoordt aan het begrip
"toevallig feit" zoals bedoeld in artikel 50, § 1, 2°, van de wet van 9 juli
1975 »; dat de rechtbank Maria Lauwers en de voor haar civielrechtelijk
aansprakelijke vennootschap naar
Nederlands recht First Floor Features in solidum veroordeelt tot betaling van 10.000 frank aan de N.V. De
Berk, en heiden samen met eiser in
solidum veroordeelt tot betaling van
88.667 frank aan de N.V. De Berk;
Overwegende dat eiser slechts gehouden is materiele schade te vergoeden krachtens de artikelen 50,
§ 1, 2° en laatste lid, van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen en
19, § 1, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 van de voormelde
wet, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij om reden
van een toevallig feit waardoor de '

Nr. 544
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bestuurder van het voertuig dat het
ongeval veroorzaakte vrijuit gaat,
hetzij omdat de verzekeringsplicht
niet nageleefd werd;

Nr. 544

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het ongeval mede veroorzaakt werd door de fout van de bestuurster Maria Lauwers; dat deze
laatste met de voor haar burgerlijk
aansprakelijke vennootschap tot
vergoeding van de schade wordt veroordeeld;

1° WEGVERKEER -

2•

KAMER -

16 mei 1990

ART. 2.1 WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - RIJBAAN - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE RECHTER.

2° WEGVERKEER KEERSREGLEMENT 1975 -

ART. 42.2 WEGVER-.
BERM - BEGRIP.

3° WEGVERKEER -

ART. 42.2 WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - VOETGANGER 'VOLGEN VAN DE RIJBAAN - VOORWAARDEN.

Dat het vonnis niet vaststelt dat
de verzekeringsplicht door hen niet
1° De rechter stelt in feite de gegevens
zou zijn nageleefd;
Dat het middel gegrond is;

vast waaruit hij afleidt welk gedeelte
van de openbare weg voor het verkeer
van voertuigen in het algemeen is ingericht en aldus een rijbaan is (1).
(Art. 2.1 Wegverkeersreglement.)

2° De berm als bedoeld in art. 42.2 Weg-

verkeersreglement is de ruimte tussen
de 1ijbaan en de sloot (2).

Om die redenen, vernietigt het be- 3° Wanneer de rechter oordeelt dat de
« goat » langs een rijbaan geen deel
streden vonnis in zoverre het beslist
daarvan uitmaakt, zonder vast te stelover de civielrechtelijke vorderingen
len dat die goat onbegaanbaar is, kan
tegen het Gemeenschappelijk Mohij niet beslissen dat de voetganger,
torwaarborgfonds; verwerpt de voordie niet in de goat doch op de rijbaan
zieningen voor het overige; beveelt
loopt, zich gedraagt naar het voordat van dit arrest melding zal worschrift van art. 42.2 Wegverkeersregleden gemaakt op de kant van het gement.
deeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerders Albert Voiders,
Maria Camps en de N.V. De Berk ie- (DE BELGISCHE BIJSTAND N.V. T. COURTOIS,
der tot een derde van de kosten van
BROUIR, POULAIN E.A.)
de voorziening van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds;
ARREST ( vertaling)
veroordeelt de eiseressen Maria
(A.R. nr. 7950)
Lauwers, de vennootschap naar Nederlands recht First Floor Features
en de N.V. De Berk tot de kosten
HET HOF; - Gelet op het bestrevan hun respectieve voorziening; den arrest, op 24 oktober 1989 door
verwijst de aldus beperkte zaak het Hof van Beroep te Luik gewe- ·
naar de Correctionele Rechtbank te zen;
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
15 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.

1----------------(1) Cass., 18 feb. 1982, A.R. nr. 6501 (A.C.,
1981-82, nr. 365).
(2) Cass., 9 juni 1952 (A.C., 1952, 563).
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burgerlijke rechtsvordering van de
verweerders :
1. Veronique Courtois en Yves
Courtois:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerders afstand
hebben gedaan van hun hoger beroep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
2. Marcel Poulain en Adeline Migeotte:
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;
II. Op het overige van de voorziening:
Over het middel : schending van de artikelen 2.1, 42.2.1.1°, 42.2.2 van het Wegverkeersreglement, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest vaststelt << dat het
ongeval zich (op 13 december 1986 omstreeks 19 uur 15) heeft voorgedaan te
Champion, bij nacht, op een zes meter
brede weg met aan weerszijden een watergreppel van 50 centimeter breed; dat
mevrouw Therese Brouir en Albine
(lees: Adeline) Migeotte werden aangereden door de rechter voorzijde van beklaagdes voertuig terwijl zij in de tegenovergestelde richting, gezien vanuit zijn
rijrichting, stapten; dat de echtgenoten
van beide vrouwen hun wagens naast elkaar hadden geparkeerd op een haaks
op de weg aangelegde en verharde berm,
gelegen aan de rechterkant, gezien vanuit de rijrichting van de beklaagde; dat
de achterkant van die wagens op 1 meter 70 van de weg af stand (1 meter 20 +
50 centimeter, zijnde de breedte van de
watergreppel) » (redengeving van de
rechter) en << dat uit de gegevens van het
dossier en meer bepaald uit het verslag
van de deskundige Van Eesbeek blijkt
dat beklaagde op 50 centimer van de
rechterkant van de rijbaan reed; dat hij
de voetgangers heeft aangereden met de
rechter voorkant van zijn wagen, over
een breedte van 30 centimeter; dat de·
slachtoffers gearmd naast elkaar liepen;
dat de aanrijding zich voordeed op een
plaats waar de grasberm onbegaanbaar
was; dat Migeotte Adeline in de watergreppel liep, terwijl Brouir Therese de
rijbaan volgde » (eigen redengeving van
het arrest); dat het arrest daarna beslist

Nr. 544

dat de slachtoffers geen enkele fout hebben begaan en dat de beklaagde de volledige aansprakelijkheid draagt voor het
ongeval, en eiseres in solidum met beklaagde veroordeelt tot vergoeding van
de volledige door de verweerders ten gevolge van het overlijden van Therese
Brouir geleden schade op grand dat << aileen Brouir Therese op de " rijbaan "
liep; dat zij geheel in overeenstemming
met het Wegverkeersreglement links in
de door haar gevolgde richting en zo
dicht mogelijk bij de rand liep, aangezien haar vriendin die zij vasthield bij
de arm, buiten de rijbaan, in de watergreppel liep »,

terwijl, eerste onderdeel, << de voetgangers moeten de begaanbare troittoirs of
verhoogde bermen volgen en, zo er geen
zijn, de begaanbare gelijkgrondse hermen » (artikel 42.2.1.1° van het Wegverkeersreglement); « zijn er geen begaanbare troittoirs of bermen, dan mogen de
voetgangers de andere gedeelten van de
rijbaan (lees openbare weg) volgen » (artikel 42.2.2 van het Wegverkeersreglement); het arrest in casu vaststelt dat de
rijbaan aan weerszijden door een 50 centimeter brede watergreppel en, op de
plaats van het ongeval, door een grasberm werd begrensd; het arrest overweegt dat de watergreppel geen deel uitmaakte van de "rijbaan ", dat is << de
openbare weg die voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht »
(artikel 2.1 van het Wegverkeersreglement); het hier dus een berm betrof; het
arrest wei vaststelt dat de grasberm onbegaanbaar was, doch niet de watergreppel waarin mevrouw Migeotte liep, het
arrest niettemin beslist dat mevrouw
Brouir geen enkele fout heeft begaan
door naast haar vriendin op de rijbaan
te stappen, op grand << dat de grasberm
onbegaanbaar was »; het arrest, nu het
niet vaststelt dat ook de greppel waarin
mevrouw Migeotte liep onbegaanbaar
was, de beslissing dat mevrouw Brouir
geen fout heeft begaan door de rijbaan
te volgen, ook al hield ze zich zo dicht
mogelijk bij de rechterrand, niet naar
recht verantwoordt; het arrest bijgevolg,
nu het aileen beklaagde aansprakelijk
verklaart voor het ongeval en eiseres
veroordeelt tot vergoeding van de volledige schade, die de verweerders geleden
hebben ten gevolge van het overlijden
van mevrouw Brouir, aile bovenaan het
middel aangehaalde bepalingen, behalve
artikel 97 van de Grondwet, schendt;
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Wat het eerste onderdeel betreft : rechtsvorderingen; vernietigt het beOverwegende dat het arrest vast- streden arrest, in zoverre het uitstelt « dat de aanrijding zich voor- spraak doet op de tegen eiseres indeed op een plaats waar de gras- gestelde burgerlijke rechtsvorderinberm onbegaanbaar was; dat de gen; verwerpt de voorziening voor
slachtoffers gearmd naast elkaar lie- het overige; beveelt dat van dit arpen; dat (de ene) in de watergreppel rest melding zal worden gemaakt op
liep terwijl (aileen de andere) de de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in
rijbaan volgde »;
twee negende van de kosten en ieOverwegende dat de feitenrechter dere verweerder in een zevende van
in feite oordeelt welk gedeelte van de overblijvende kosten; verwijst de
de openbare weg ingericht is voor aldus beperkte zaak naar het Hof
het voertuigenverkeer in het alge- van Beroep te Bergen.
meen en als rijbaan moet worden
beschouwd;
16 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
Dat het Wegverkeersreglement de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conhet begrip berm niet omschrijft, zo- clusie
van de h. Piret, advocaat-generaal
dat het in de gewone betekenis - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De
moet worden opgevat, namelijk als Bruyn.
de ruimte tussen de rijbaan en de
sloot;
Overwegende dat het arrest, nu
het niet vermeldt dat de watergreppel tussen de rijbaan en de sloot onbegaanbaar was, uit zijn vaststellingen niet wettig kon afleiden dat de
voetgangster Therese Brouir zich
aan de voorschriften van het Wegverkeersreglement gehouden had;
Nr. 545
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat de vernieti1e KAMER - 17 mei 1990
ging van de eindbeslissingen op de
tegen eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen de vernietiging
tot gevolg heeft van de niet defini- 1° KOOPHANDEL, KOOPMAN- LEURHANDEL- ART. 2 K.B. NR. 82 VAN 28 NOV. 1939
tieve beslissingen op- de door de ver- BEGRIP.
weerders Marcel Poulain en Adeline
Migeotte tegen haar ingestelde bur- LEURHANDEL - ART. 2 K.B. NR.
gerlijke rechtsvorderingen, die door 2°82KOOP
VAN 28 NOV. 1939 - BEGRIP.
dezelfde onwettigheid zijn aangetast, zulks ondanks de afstand, die 1° en 2° Naar luid van art. 2 KB. nr. 82
niet als berusting kan worden uitgevan 28 nov. 1939 wordt als Jeurhandel
beschouwd de verkoop of het te koop
legd;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het middel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, verleent alde van de afstand
van de voorziening van eiseres, in
zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de door de verweerders
Marcel Poulain en Adeline Migeotte
tegen haar ingestelde burgerlijke

aanbieden aan de verbruiker van aile
waren of goederen en, in het algemeen, van gelijk welke voorwerpen,
gedaan van deur tot deur, op de openbare weg of op openbare markten; die
wetsbepaling maakt geen uitzondering
voor de verkoop of het te koop aanbieden van gei'ndividualiseerde, persoonJijke of beperkt vervangbare voorwerpen en evenmin voor de verkoop of het
te koop aanbieden wanneer de potentiijJe verbruiker als doelwit dient en bij
hem thuis wordt bezocht.
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Nr. 545

controle op de onrechtmatige " handelsgebruiken " waarvan zij het slachtoffer
worden; dat wegens het gebrek aan coi:irARREST ( vertaJing)
dinatie van de normen ( ... ) en de onnauwkeurigheid van de wettelijke defini(A.R. nr. 8661}
ties, dient te worden nagegaan of de
begrippen reizende verkoop en leurha;lldel elkaar dekken en het eerste dus m
HET HOF; - Gelet op het bestre- het tweede is begrepen; dat het bezit van
den vonnis, op 22 april 1988 in hoger een ministeriEHe machtiging, die trouberoep gewezen door de Rechtbank wens met te grote toegeeflijkheid wordt
verleend (...) niet noodzakelijk impliceert
van Eerste Aanleg te Luik;
dat men elke reizende verkoop mag verrichten, maar wei die welke worden geOver het middel : schending van de ar- daan: 1°} van deur tot deur, 2°} op de
tikelen 1, 2 van het koninklijk besluit nr. openbare weg, 3°} op de openbare mark82 van 28 november 1939 houdende re- ten inbegrepen de kermissen, foren, halglementering van de leurha~de.l, be- len: overdekte markten (organiek kokrachtigd door de wet van 16 JUlll 1947, ninklijk besluit nr. 82 van 28 november
53 van de wet van 14 juli 1971 betreffen- 1939, artikel 2}; dat het door (eiseres)
de de handelspraktijken en van het alge- verkochte produkt wezenlijk gei:ndividumeen rechtsbeginsel inzake het recht aliseerd, persoonlijk en beperkt vervangvan verdediging,
baar is : het gewoonlijk gaat om foto's
.van goederen die toebehoren aan of bedoordat het bestreden vonnis, na te woond worden door de potenWHe verhebben vastgesteld dat « (eiseres) lucht- bruiker die dan als " doelwit" dient en
foto's maakt en daarvan al dan niet inge- bij hem thuis wordt bezocht, in tegenlijste vergrotingen verkoopt die ze: aan stelling met de verkoop van deur tot
huis laat aanbieden door afgevaard1gden deur die volgens zijn gewone betekenis
die, volgens haar, in het bezit zijn van onderstelt dat het aanbod wordt gedaan
foto's op schaal 13 X 13, van een staf- aan iedereen die " aan de deur " komt;
kaart voor de plaatsbepaling en van dat het bijgevolg noodzakelijk gaat om
voorbeelden van afgewerkte vergrotin- een verkoop aan huis met gebruik va~
gen van andere soortgelijke onderwer- een escenering en van moderne overtmpen (wat door verweerst~r ill; feit~ wordt gingstechnieken die agressiever zij~ dan
betwist) dat uit haar bnefw1sselmg met die van een colporteur op ronde d1e onde bew~arplaats van het station te Mar- der de toepassing valt van de regels beloie en uit de verklaringen van haar al- treffende de leurhandel, hetgeen blijkt
gemeen bestuurde.r aan de eerste r~c~ter uit de door de activiteit van (eiseres) ontblijkt dat die mamer van klantenwmnmg stane geschillen; dat, op grond van andeop grote weerstand stuit bij de betrok- re redenen, derhalve met de eerste rechken verbruikers (...) », dat verweerster op ter dient te worden beslist dat de
24 augustus 1983 twee bestellingen heeft litigieuze verkoop aan huis die, volgens
gedaan, maar dat zij .heeft geweigerd de de niet bekritiseerde vaststellingen van
bestelde voorwerpen m ontvangst te ne- het beroepen vonnis, is gedaan zonder
men met bevestiging van het beroepen voorafgaand verzoek van de koper (vervon~is, beslist dat de litigieuze verkoop zoek dat dient te worden bewezen door
volstrekt nietig is en, bijgevolg, de vorde- (eiseres) die dat bewijs niet levert ( ... },
ring van eiseres tot uitvoering van die onder het verbod van artikel 53 van de
verkoop afwijst, op grond dat « hoewel wet van 14 juli 1971 valt »,
de wet betreffende de handelspraktijken
een regeling invoert die grotendeels is
ingegeven door de corporatistische beterwijl eerste onderdeel, verweerster
langen van de "gevestigde handel", van aileen m'aar had aangevoerd dat de litide " mededinging ", zulks echter niet be- gieuze verkoop geen ambulante verkoop
let dat het gaat om een politiewet die de was omdat, enerzijds, artikel 2 van het
openbare orde raakt en aanleiding kan koninklijk besluit van 28 november 1939
geven tot de volstrekte. nieti~~eid. yan de enkel betrekking heeft op de verkoop of
contracten die ermee m stnJd ZIJn; dat het te koop aanbieden van afgewerkte
de verbruikers natuurlijk belang hebben produkten en, anderzijds, de litigieuze
bij en beschermd worden door het ver- verkoop niet valt onder de in arhkel ~
bod van de reizende verkopen, evenals van het koninklijk besluit van 22 apnl
ze belang hebben bij de gerechtelijke 1974 bedoelde uitzondering op bet verbod
(HELICOLOR BENELUX N.V. T. DUJARDIN)
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van de reizende verkoop, daar de klantenwerving te dezen vanzelf had plaatsgehad, zonder enig verzoek van de particulier; daaruit volgt dat over de redenen
die het bestreden vonnis in aanmerking
heeft genomen, namelijk dat het voorwerp ge'individualiseerd was en de klantenwerving « een doelwit » was geweest,
geen tegenspraak is gevoerd en dat het
bestreden vonnis, door op die enkele
gronden de omschrijving leurhandel van
de hand te wijzen, zonder eiseres de gelegenheid te geven ze te betwisten, het
recht van verdediging van eiseres
schendt;

tweede onderdeel, artikel 53, tweede
lid, van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken de reizende verkoop omschrijft als elk aanbod tot verkoop, uitstalling met het oog op de
verkoop en de verkoop aan de verbruiker door een handelaar of een tussenpersoon buiten zijn voornaamste vestigingszetel, zijn bijhuizen of agentschappen
vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister, of de lokalen gebruikt voor
een handelsbeurs; naar luid van artikel
53, eerste lid, van voormelde wet, elke
reizende verkoop verboden is, onverminderd met name de toepassing van de reglementering inzake ambulante handel;
artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 82
van 28 november 1939 houdende reglementering van de leurhandel als leurhandel beschouwt de verkoop of het te
koop aanbieden aan de verbuiker van aile waren of goederen en, in het algemeen, van gelijk welke voorwerpen, gedaan, onder meer, van deur tot deur;
laatstgenoemde bepaling geen onderscheid maakt naargelang de verkoop of
het te koop aanbieden betrekking heeft
op ge'individualiseerde, persoonlijke en
beperkt vervangbare voorwerpen dan
wel op voorwerpen die verschillende verbruikers kunnen interesseren; de toepassing van deze bepaling evenmin vereist
dat het aanbod wordt gedaan « aan
iedereen die aan de deur komt »; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis, door te
beslissen dat de bewuste verkoop een
verkoop aan huis is die door de reglementering betreffende de leurhandel en
door artikel 53 van de wet op de handelspraktijken is verboden, op grond, enerzijds, dat het voorwerp van de verkoop
een ge'individualiseerd, persoonlijk en
beperkt vervangbaar produkt was, en,
anderzijds, dat de eventuele koper als
doelwit dient en bij hem thuis wordt bezocht, de wettelijke omschrijving van
ambulante verkoop uitbreidt en aile in
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het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 53 van
de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken bepaalt dat elke reizende verkoop verboden is
« onverminderd de toepassing van
de reglementering inzake ambulante
handel »;
Overwegende dat naar luid van
artikel 2 van het koninklijk besluit
nr. 82 van 28 november 1939, als
leurhandel wordt beschouwd de verkoop of het te koop aanbieden aan
de verbruiker van alle waren of goederen en, in het algemeen, van gelijk welke voorwerpen, gedaan van
deur tot deur, op de openbare weg
of op openbare markten;
Overwegende dat het vonnis er op
wijst dat « het door (eiseres) verkochte produkt wezenlijk ge'individualiseerd, persoonlijk en beperkt
vervangbaar is : het gewoonlijk gaat
om foto's van goederen die toebehoren aan of bewoond worden door de
potenW:\le verbruiker die dan als
" doelwit" dient en bij hem thuis
wordt bezocht, in tegenstelling met
de verkoop van deur tot deur die
volgens zijn gebruikelijke betekenis
onderstelt dat het aanbod wordt gedaan aan iedereen die " aan de
deur " komt , en oordeelt « dat het
bijgevolg noodzakelijk gaat om een
verkoop aan huis met gebruik van
een enscenering en moderne overtuigingstechnieken die agressiever
zijn dan die van de colporteur op
ronde die onder de toepassing valt
van de regels betreffende de leurhandel, hetgeen blijkt uit de door de
activiteit van (eiseres) ontstane geschillen »;
Dat de rechtbank, door enkel op
die vaststellingen en overwegingen
te steunen om te beslissen dat de litigieuze verkoop aan huis zonder
voorafgaand verzoek van de koper
onder het verbod van artikel 53 van
de wet van 14 juli 1971 valt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
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Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.
17 mei 1990 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Nelissen Grade en Van Ommeslaghe.

Nr. 546

recht tenietgaat of althans niet meer
kan worden aangevoerd wanneer de
houder van dat recht een houding aanneemt die objectief onverenigbaar is
met dat recht, waardoor hij aldus het
gewettigd vertrouwen van de schuldenaar en van derden misleidt (1).
2" In art. 1134, derde lid, B. W. is het be-

ginsel neergelegd van de uitvoering te
goeder t1·ouw van de overeenkomsten;
een partij schendt noch dat artikel
noch dat beginsel wanneer zij gebruik
maakt van het recht dat zij uit de wettig aangegane overeenkomst haalt, en
niet blijkt dat zij er misbruik van
heeft gemaakt; binnen die perlren en
gelet op de regels inzake de bevrijdende verjaring erkent het Burgerlijk
Wetboek impliciet dat een partij de
mogelijkheid heeft om het haar door
de overeenkomst verleende recht niet
onmiddellijk uit te oefenen (2).
3" Ofschoon moet worden aangenomen
dat de nalatigheden of tekortkomingen
van een der partijen in een overeenkomst ten nadele van die partij in de
tijd moeten worden gesanctioneerd,
houdt zulks echter niet in dat die
sanctie de volledige opheffing, ab initio, impliceert van het punt van de
overeenkomst waarop de al dan niet
Jichtzinnige houding van een der par··
tijen betrekking heeft (3).

Nr. 546
1e

KAMER -

17 mei 1990

1J RECHTSBEGINSELEN
NE) - SUBJECTIEF RECHT

(ALGEME-

TENIETGAAN

VAN DAT RECHT.

2° OVEREENKOMST

-RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN - MOGELIJKHEID VOOR EEN PARTIJ
OM HET RECHT DAT HAAR DOOR DE OVEREENKOMST IS VERLEEND, ONMIDDELLIJK UIT
TE OEFENEN.

3° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - NALATIGHEDEN OF TEKORTKOMINGEN VAN EEN PARTIJ - SANCTIE.

1" Er bestaat geen algemeen rechtsbe-

ginsel volgens hetwelk een subjectief

(1) (2) en (3) Zie Cass., 19 sep~. 1983, A.R. nr.
6694 (A.C., 1983-84, nr. 34), 18 JUlll 1987, A.R.
nr. 7607 (ibid., 1986-87, nr. 637), en 18 feb. 1988,
A.R. nr. 7965 (ibid., 1987-88, nr. 375).
Zie L. CoRNELIS, Beginselen van de Belgi-

sche buitencontractuele aansprakelijkheid, I,
1989, nrs. 87-88. E. DIRIX en A. VAN 0EVELEN,
« Kroniek van het verbintenissenrecht », R. W.,
1980-1981, kol. 2441 en de verwijzingen, en
R. W., 1985-1986, kol. 96 en de verwijzingen; M.
FoNTAINE, « Portee et limites du principe de la
convention-loi », in Les obligations contractuelJes, 1984, nrs. 34 e.v., blz. 181 e.v.; P. HErlRY en
J.F. JEUNEHOMME, « Rechtsverwerking: revolution ou restaura.tion », J.L.M.B. Centenaire,
1988, blz. 203 e.v.; R. KRUYTHOF, « Overzicht
van rechtspraak, 1974-1980, Verbintenissen »,
T.P.R., 1984, nr. 104, blz. 607-608; A. VAN OEVE·
LEN, « Algemeen Overzicht va.n de bevrijdende
verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht ''• T.P.R., 1987, nr. 13, blz.
1767-1768; P. VAN OiviMESLAGHE, « Rechtsverwerking en de afstand van recht », T.P.R.,
1980, blz. 735 e.v.; idem « Examen de jurisprudence, Les Obligations », R.C.J.B., 1988, nr
230, blz. 142.
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(A.G.F. BELGIUM N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8685)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 december 1988
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in hoger beroep gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, 1135
van het Burgerlijk Wetboek, miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
de uitvoering te goeder trouw, wat contractuele zaken betreft, vastgelegd in de
artikelen 1134, inzonderheid derde lid, en
1135 van het Burgerlijk Wetboek, en van
het algemeen rechtsbeginsel dat een subjectief recht tenietgaat of althans niet
meer kan worden aangevoerd wanneer
de houder van dat recht, zonder vrijwillig uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand
ervan te doen, een houding aanneemt
die objectief onverenigbaar is met dat
recht, waardoor hij aldus het gewettigd
vertrouwen van zijn schuldenaar en van
derden misleidt, welk algemeen rechtsbeginsel inzonderheid is vastgelegd in de
artikelen 778, 780, 792, 795, 798, 800, 801,
803, 1134, 1135, 1338, 1998 van het Burgerlijk Wetboek en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, bij de
uitspraak over de hoofdvordering, om eiseres te veroordelen tot terugbetaling
aan verweerder van de verschuldigde
huurindexering vanaf 1 juni 1980, afwijzend beschikt op het verweermiddel van
eiseres ten betoge dat verweerder geen
recht had op terugbetaling van de onverschuldigd betaalde huurindexeringen, nu
laatstgenoemdes houding onverenigbaar
was met het recht dat hij wilde aanwenden, op grond dat: « (zo) A.G.F. erop
wijst dat de Belgische Staat van 1967 tot
1984 niet heeft gereageerd, uit onachtzaamheid of lichtzinnigheid, wat vrij opzienbarend is vanwege zijn ambtenaren
die belast zijn met het toezicht op de
schuldvorderingen van A.G.F. inzake de
gevorderde huurgelden, en dat, bij ontstentenis van reactie of betwisting vanwege de Belgische Staat, moet worden
aangenomen dat de bedragen die op de
verschillende data van verzending van
de schuldvorderingen werden geeist, niet
meer kunnen worden betwist; A.G.F.
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voor het overige de zogenaamde • rechtsverwerkingstheorie » aanvoert die een
schepping is van de rechtsleer en neerkomt op "verkrijgen van een recht"
door de " houding van een van de partijen die onverenigbaar is met een recht of
de rechten die zij later willen aanwenden, terwijl dat recht of die rechten
haar, wegens haar houding, zouden moeten worden ontzegd "; dat betoog en die
theorie, hoewel zij op het eerste gezicht
aanlokkelijk kunnen lijken, .evenwel niet
de beginselen weerstaan die zijn vervat
in het Burgerlijk Wetboek, dat steeds de
wet uitmaakt, zo onder meer het beginsel van de overeenkomst die de partijen
tot wet strekt, en andere beginselen, die
in talloze arresten van het Opperste
Gerechtshof worden bevestigd; zo moet
worden aangenomen dat tekortkomingen
of nalatigheden van een partij in een
overeenkomst ten nadele van die partij
in de tijd moet worden gesanctioneerd,
zulks echter niet inhoudt dat die sanctie
de volledige opheffing, ab initio, impliceert van het punt van de overeenkomst
waarop de, al dan niet lichtzinnige, houding van een van de partijen betrekking
heeft; de theorie van de " rechtsverwerking " voor het overige onverenigbaar
lijkt met het beginsel "pacta sunt servanda ", dat in ons verbintenissenrecht
buiten betwisting staat, zoals de eerste
rechter zeer terecht heeft opgemerkt >>;
dat het bestreden vonnis, met overname
van de redenen van de eerste rechter,
bovendien zegt: « De partijen hebben op
21 december 1966 een eerste huurovereenkomst gesloten. Nadien zijn er verschillende bijlagen geweest die onder
meer betrekking hebben op het gebruik
van andere verdiepingen van het bewuste gebouw; de indexering is bepaald bij
artikel 7 van de huurovereenkomst van
21 december 1966, volgens de op dat
ogenblik toepasselijke formule, te weten :
stijging of daling met vijf punten leidt
tot een stijging of daling met vijf pet.;
dat beginsel wordt overgenomen in de
bijlage 1 (artikel 7) van 22 april 1971, in
de bijlage 2 (artikel 7) van 19 september
1972, in de bijlage 3 (artikel 5) van 31 juli 1975; er wordt in algemene zin naar
verwezen in de bijlagen 4 (8 oktober
1976) en 5 (30 september 1977); de overeenkomst strekt de partijen tot wet; (eiseres) wijst erop dat uit de objectieve gegevens van de zaak blijkt dat de partijen
uitdrukkelijk hebben willen afstand doen
van de in artikel 7 van de overeenkomst
van 21 december 1966 bepaalde berekeningswijze; ten bewijze daarvan voert zij
aan dat de nleuwe door haar toegepaste
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formule geen kritiek noch betwisting
heeft opgewekt; zo de Belgische Staat inderdaad gedurende jaren nooit enig
voorbehoud heeft gemaakt - wat zeker
verwonderlijk is -, kan tech geen enkel
geschrift worden overgelegd waarin de
aangevoerde wijziging is vastgelegd; afstand wordt niet vermoed en meet worden vastgesteld in een geschrift dat de
overeenkomst wijzigt; de argumentering
van (eiseres) kan niet in aanmerking
worden genomen en (verweerster) eist
terecht, met vee! vertraging, dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt nageleefd; daaruit volgt dat (verweerder)
recht heeft op teruggave ''•
terwijl een subjectief recht tenietgaat
of althans niet meer kan worden aangevoerd wanneer de houder van dat recht,
zonder vrijwillig uitdrukkelijk of stilzwijgend ervan afstand te doen, een houding
aanneemt die objectief onverenigbaar is
met dat recht, waardoor hij aldus het gewettigd vertrouwen van de schuldenaar
en van derden misleidt; een dergelijk objectief gedrag van de houder van een
recht tot tenietgaan van het recht leidt
of belet dat het door de houder ervan
wordt aangevoerd zonder dat daartoe
meet worden aangewezen dat hij werkelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van
dat recht afstand wil doen; dat algemeen
rechtsbeginsel, dat de bescherming beoogt van de rechtmatige belangen van de
schuldenaar en van derden, en dat
steunt op de gewekte schijn, inzonderheid volgt uit de artikelen 778, 780, 792,
795, 798, 800, 801, 803, 1134, 1135, 1338,
1998 van het Burgerlijk Wetboek, uit artikel 1045 van het Gerechtelijk Wetboek
en uit het algemeen rechtsbeginsel van
de uitvoering te goeder trouw, vastgelegd, in contractuele aangelegenheden,
in de artikelen 1134, derde lid, en 1135
van het Burgerlijk Wetboek; de artikelen
1134, inzonderheid derde lid, en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek evenals het beginsel van de uitvoering te goeder trouw
dat, in contractuele aangelegenheden, in
dezelfde wetsbepalingen is vastgelegd,
verder bepalen dat de houder van een
recht niet plots dat recht kan doen gelden terwijl hijzelf, door zijn houding, de
voorwaarden van dat recht niet heeft nageleefd of bij de schuldenaar en bij derden de gewettigde overtuiging heeft gewekt dat dit recht niet zou worden
uitgeoefend; eiseres in haar regelmatig
neergelegde appelconclusie een geheel
van feitelijke gegevens heeft aangevoerd
waaruit blijkt dat verweerders houding
onverenigbaar was met het aangevoerde
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recht; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, nu het, ondanks het verzoek van
eiseres aan de rechtbank, weigert na te
gaan of verweerders houding onverenigbaar was met het recht dat hij wilde
doen gelden, enkel op grond dat het door
eiseres aangevoerde beginsel in geen enkele rechtsregel is vastgelegd, aile wetsbepalingen schendt en aile algemene
rechtsbeginselen miskent, die in het middel worden aangevoerd :

Overwegende dat, enerzijds, uit
geen stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiseres
voor de appelrechter de schending
van artikel 1135 van het Burgerlijk
Wetboek heeft aangevoerd;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van die wetsbepaling aanvoert, nieuw is;
Overwegende dat er, anderzijds,
geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat zegt « dat een subjectief
recht tenietgaan of althans niet
meer kan worden aangevoerd wanneer de houder van dat recht, zonder vrijwillig uitdrukkelijk of stilzwijgend ervan afstand te doen, een
houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met dat recht, waardoor hij aldus het gewettigd vertrouwen van de schuldenaar en van
derden misleidt »;
Dat het middel, in zoverre het
steunt op voornoemd artikel 1135 en
op genoemd beginsel, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat in artikel 1134,
derde lid, van het Burgerlijk Wethoek het beginsel van de uitvoering
te goeder trouw van de overeenkomsten is vastgelegd;
Overwegende dat een partij dat
artikel niet schendt en dat beginsel
niet miskent wanneer zij het recht
hanteert dat zij uit de wettelijk gesloten overeenkomst haalt en niet is
vastgesteld dat zij daarvan misbruik
heeft gemaakt;
Dat het Burgerlijk Wetboek, binnen die perken, door het vastleggen
van de regels van de extinctieve verjaring, impliciet erkent dat een partij de mogelljkheid heeft het recht,
dat zij krachtens .de overeenkomst
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heeft, niet onmiddellijk uit te oefenen;
Dat de rechtbank, nu zij erop
wijst dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt, en zegt dat, aangezien niet wordt betoogd dat verweerder misbruikt heeft gemaakt van
zijn recht, « zo moet worden aangenomen dat tekortkomingen of nalatigheden van een partij in een overeenkomst, ten nadele van die partij
in de tijd moet worden gesanctioneerd, zulks echter niet inhoudt dat
die sanctie de volledige opheffing,
ab initio, impliceert van het punt
van de overeenkomst waarop de, al
dan niet lichtzinnige, houding van
een van de partijen betrekking
heeft », en nu zij de regels inzake
verjaring toepast, haar beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel, in zoverre het
ontvankelijk is, niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 mei 1990 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Nelissen Grade en Simont.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND -

BEGRIP.

De beslissing in een arrest, dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen een
ongeval en de depressieve stoornissen
van een/ersoon, wordt naar recht verantwoor wanneer het arrest op grand
van zijn vermeldingen impliciet maar
zeker oordeelt dat indien het ongeval
niet had plaatsgehad, die stoornissen
zich niettemin op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan.
(DELAISSE T. GROEP EAGLE STAR - BRl:SSELSE
MAATSCHAPPIJ 1821 N.V.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8722}

BET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1988 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest het oorzakelijk verband tussen het litigieuze ongeval en de
door eiseres aangevoerde stoornissen uitsluit op grond : « dat, hoewel uit de overgelegde medische dossiers blijkt dat de
eerste verschijnselen van de gespannen,
neurotisch depressieve toestand van (eiseres) samenvielen met het ongeval, die
toestand enkel voortvloeit uit de vroegere psychologische fragiliteit van_ (eiseres); dat tijdens de debatten is komen
vast te staan dat (eiseres) te zeer aan
haar man gehecht was, hetgeen haar negatieve reactie tijdens het verblijf van
haar man in het ziekenhuis verklaart;
dat die irrationele toestand niet te wijten
is aan het ongeval; dat de depressieve
stoornissen van (eiseres) niet noodzakelijk in oorzakelijk verband staan met het
ongeval, maar te wijten zijn aan het feit
dat (eiseres) op gebied van gemoedstoestand en zenuwen niet hestand was tegen de zorgen en de wisselvalligheden
van het normale bestaan », zonder vast
te stellen dat, als het litigieuze ongeval
niet had plaatsgehad, die stoornissen
zich niettemin op dezelfde wijze zouden
hebben voorgedaan; het hof van beroep
derhalve het wettelijk begrip oorzakelijk
v~rband miskent (schending van de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen):

Overwegende dat het arrest, met
de in het middel weergegeven ver-
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meldingen, impliciet maar zeker
oordeelt dat, als het ongeval niet
had plaatsgehad, de depressieve
stoornissen van eiseres zich niettemin op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan, en aldus zijn beslissing dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen dat ongeval en die
stoornissen naar recht verantwoordt;
Dat het middel bijgevolg niet kan
worden aangenomen;

1958 (1) valt niet af te leiden uit de enkele omstandigheid dat een dagvaarding om te verschijnen voor een Italiaanse rechtbank, in Belgie betekend
werd zonder vergezeld te zijn van een
vertaling.
(WOLTERS, AERTS T. « CREOLA & ZONEN VAN
LUIGI » VENN. NAAR ITALIAANS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 6354)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 januari 1988 geweOm die redenen, verwerpt de zen door de Rechtbank van Eerste
voorziening; veroordeelt eiseres in Aanleg te Antwerpen;
de kosten.
Overwegende dat de eisers val17 mei 1990 - 1" kamer - Voorzitter: gens de procedure geregeld in artide h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver- kel 36 van het Executieverdrag van
slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui- 27 september 1968 verzet hebben gedende conclusie van de h. Velu, eerste daan tegen het vonnis van 12 sepadvocaat-generaal - Advocaten: rnrs. tember 1984 van de Rechtbank van
Van Ommeslaghe en Dassesse.
Eerste Aanleg te Antwerpen, dat op
het eenzijdig verzoek van verweerster de tenuitvoerlegging had toegestaan van een verstekvonnis dat op
15 februari 1981 te hunnen laste is
gewezen door de Rechtbank van
Modena (Italie); dat het bestreden
vonnis hun verzet ontvankelijk doch
ongegrond verklaart en het vonnis
van 12 september 1984 in al zijn beschikkingen bevestigt;
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BETEKENING EN KENNISGEVING EXPLOTEN - BURGERLIJKE ZAKEN - DAGVAARDING OM VOOR EEN ITALIAANSE
RECHTBANK TE VERSCHIJNEN - BETEKENING IN BELGIE - GEEN VERTALING.

Schending van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gesloten op 1 maart 1954 te
Den Haag, goedgekeurd bij de wet van
28 maart 1958 en bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 11 mei

Over het middel : schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend
op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 27, 1°
en 2°, van het Verdrag betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend op
27 september 1968 te Brussel, goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971, 1, 3
van het Verdrag betreffende de burgerlijjke rechtsvordering gesloten op 1

1-----------------(1) Het Verdrag inzake de betekening en de
kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken, ondertekend op 15 november 1965
te 's-Gravenhage en goedgekeurd bij de wet
van 24 jan. 1970, was te dezen niet van toepassing.
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maart 1954 te Den Haag, goedgekeurd
bij de wet van 28 maart 1958, 97 van de
Grondwet, en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis het door
de eisers ingestelde verzet tegen het vonnis van 12 september 1984 ontvankelijk
maar ongegrond verklaart en dit vonnis
in a! zijn beschikkingen bevestigt op de
volgende gronden : « dat eisers menen
dat de rechten van verdediging niet werden gerespecteerd omdat het exploot van
dagvaarding werd geredigeerd en betekend in de Italiaanse taal, welke taal zij
niet machtig zouden zijn; dat zij daardoor niet behoorlijk konden kennis nemen van hetgeen hen door verweerster
werd ten laste gelegd; dat dit een scherrding zou uitmaken van art. 27, 1, E.E.X.
(strijdigheid van de openbare orde van
de aangezochte staat); dat nochtans de
Belgische internationale openbare orde
slechts in het geding wordt gebracht als
de beschikking van de vreemde wet de
grondbeginselen aantast die voor het zedelijk politiek en economisch bestel essentieel zijn; dat in casu niet blijkt dat
het vonnis van Modena strijdig is met de
Belgische internationale openbare orde,
aan welk begrip een restrictieve interpretatie moet worden gegeven; dat het
onderzoek naar de eventuele schending
van de rechten van verdediging enkel
kadert binnen art. 27, 2°, E.E.X.; dat op
het ogenblik van de uitbreiding van de
dagvaarding het verdrag van 15 november 1965 in zake de betekening en de
kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken nog niet was bekrachtigd door
Itam~; dat bijgevolg de betekening gebeurde volgens de bepalingen van het
Haagse verdrag van 1 maart 1954; dat
deze bepalingen er niet in voorzien dat
een Nederlandse vertaling van de dagvaarding diende mee betekend te worden; dat in dit opzicht de rechten van
verdediging dan ook niet werden geschonden »,
terwijl, eerste onderdeel, het onderzoek naar de eventuele schending van de
rechten van de verdediging niet enkel
kadert binnen artikel 27, 2°, maar ook
binnen artikel 27, 1°, E.E.X.; inderdaad
de erkenning van het vonnis van een andere staat, in casu het vonnis van 15 februari 1981 van de Rechtbank van Modena, strijdig is met de openbare orde van
de aangezochte staat, in casu BelgH!, ook
wanneer beginselen van de Belgische
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rechtspleging, die tot de openbare orde
behoren, zich verzetten tegen de erkennen van het vonnis van de andere staat;
dientengevolge het bestreden vonnis,
door te stellen dat het onderzoek van de
eerbied van de rechten van de verdediging als proceduriele regel enkel kadert
in artikel 27, 2°, E.E.X., een te beperkte
interpretatie aan het begrip der openbare orde, voorzien bij artikel 27, 1°, E.E.X.
geeft (schending van art. 27, 1°, 2°,
E.E.X.);

tweede onderdeel, de eisers in hun
conclusie (blz. 5 en 6) uitdrukkelijk inrie·
pen : dat het vonnis van 15 februari 1981
van de Rechtbank van Modena, waarbij
zij tot betaling van 3.592.500 Italiaanse lire veroordeeld werden, steunt op een ge·
tuigenverhoor waarin als getuige opgetreden was de heer Angelino Luigi,
blijkbaar een van de eigenaars of aandeelhouders van verweerster zelf; dat
zulke getuigenis niet als onpartijdig of
objectief kan aangezien worden en een
schending is van de rechten van de verdediging van de eisers; de eisers tevens
stelden dat zij veroordeeld werden op
eenzijdige stukken die enkel van verweerster uitgingen en die door de eisers
niet getekend waren; dat het bestaan
van het beweerde contract enkel steunt
op de niet objectieve en niet onpartijdige
getuigenis van Angelino Luigi, zodat de
rechten van de verdediging van de eisers
miskend werden; het bestreden vonnis
op dit verweer niet antwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, de eerbied voor de
rechten van de verdediging van de eisers, miskend door het feit dat verweerster als enige getuige in haar eigen commercii:He zaak voor zichzelf optreedt en
door het feit dat verweerster enkel eenzijdige stukken heeft voorgebracht, niet
door de eisers ondertekend en van verdachte data, een miskenning is van de
procedurii:He regels die een onpartijdige
behandeling verzekeren; deze proceduriele regels tot de openbare orde behoren, zodat het vonnis van 15 februari
1981 van de Rechtbank van Modena ten
onrechte erkend werd en tot tenuitvoerlegging toegelaten (schending van de artikelen 27, 1°, E.E.X., 6, 1°, van het Verdrag van 4 november 1950, en van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied
voor de rechten van de verdediging);
vierde onderdeel, de aan eiser betekende dagvaarding enkel in de Italiaanse
taal gesteld was, en er geen vertaling
was bijgevoegd, noch in het Frans of Ne-
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derlands, talen van de aangezochte staat,
noch in een door de beide staten overeengekomen taal; dientengevolge wel
een vertaling in het Nederlands of Frans
bij de dagvaarding diende gevoegd te
worden, zodat deze niet regelmatig is
(schending van de artikelen 1, 3 van het
Verdrag van 1 maart 1954); eveneens de
rechten van verdediging van de eisers
het bijvoegen van een vertaling in een
taal van de aangezochte staat vereisen
zodat het vonnis van 15 februari 1981
van de Rechtbank van Modena ten onrechte erkend en uitvoerbaar verklaard
werd (schending van de artikelen 17, 2°
(lees 27, 2°), E.E.X., 6, 1, van het Verdrag
van 4 november 1950 en van het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van
de verdediging) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden
vonnis het in het onderdeel vermelde verweer van de eisers verwerpt
en hun conclusie beantwoordt, door
te oordelen : « dat eisers op verzet
de grond van de zaak opnieuw wensen te (doen) onderzoeken; dat dit
buiten de bevoegdheid valt van de
rechtbank gevat in een exequaturprocedure op grond van het E.E.X.
verdrag (artikel 29} »;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
geheel hierop steunt dat de feiten
die het vermeldt, in strijd komen
met het beginsel van een onpartijdige behandeling;
Dat het genoemde beginsel evenwei de rechter betreft en niet de
door eiser vermelde bewijsmiddelen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 27, aanhef en lid 2, van het Executieverdrag van 27 september 1968 bepaalt :
« Beslissingen worden niet erkend
(... ) indien het stuk dat een geding
inleidt niet regelmatig (... ) aan de
verweerder, tegen wie verstek werd
verleend, is betekend of is medegedeeld »;
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Overwegende dat het onderdeel
als onregelmatigheid van het exploot van dagvaarding aileen aanvoert dat bij het in het Italiaanse
gestelde exploot geen vertaling in
het Nederlands of het Frans of een
tussen de Staten overeengekomen
taal was gevoegd, in strijd met het
bepaalde in de artikelen 1 en 3 van
het Verdrag van 1 maart 1954 en
met het recht van verdediging;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de eisers « de
uitgebrachte dagvaarding voor ontvangst tekenden op 25 mei 1979
door bemiddeling van de procureur
des Konings te Antwerpen »;
Overwegende dat ingevolge de artikelen 1 en 3 van het Verdrag van 1
maart 1954, te dezen nog van toepassing, de aanvraag tot mededeling
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken via de aangewezen autoriteiten, vergezeld moet zijn van
een vertaling in een der talen van
de aangezochte autoriteit of in een
tussen beide Staten overeengekomen taal, opdat de aangezochte autoriteit moet voldoen aan het in de
aanvraag uitgedrukte verlangen om
het stuk mede te delen met inachtneming van de in de wetgeving van
de aangezochte autoriteit voorgeschreven vorm; dat deze voorschriften evenwel, blijkens de artikelen 2
en 6, geen afbreuk doen aan andere
aldaar bepaalde wijzen van mededeling, inzonderheid, conform artikel
2, door afgifte van het stuk aan de
eisers, die het vrijwillig hebben aangenomen;
Dat uit de artikelen 1 en 3 van
het Verdrag van 1 maart 1954 derhalve niet volgt dat de afgifte van
het exploot zonder vertaling te dezen onregelmatig is;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat bij de inleidende
dagvaarding geen vertaling in het
Nederlands of het Frans was gevoegd, niet volgt dat het recht van
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verdediging van de eiseres is mis-~ Nr. 549
kend;
Overwegende dat het onderdeel
niet preciseert hoe het bestreden
vonnis artikel 6, lid 1, van het Verdrag van 4 november 1950 schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat het onderdeel
niet preciseert op welke wijze het
recht van verdediging van de eisers
zou zijn miskend;
Dat de miskenning van dat recht
van verdediging zoals zij in andere
onderdelen is gepreciseerd, is verworpen;
Dat het onderdeel derhalve, zelfs
al was het gegrond, niet tot cassatie
zou kunnen leiden en mitsdien, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;

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

RESULTAATS- OF INSPANNINGSVERBINTENIS- WIL VAN DE PARTIJEN
- VASTSTELLING DOOR DE RECHTER OP
GROND VAN FEITELIJKE GEGEVENS - WETTIGHEID.

De wil van de partijen bepaalt of een
verbintenis een resultaats- dan wei
een inspanningsverbintenis is; wettig
is de beslissing van de rechter, die op
grand van feitelijke gegevens waaruit
hij. de wil van de partijen afleidt, beslist dat de . betwiste verbintenis een
resultaatsverbintenis is (1).
(«TRIO GALVANO TECHNIEK »VENN. NAAR NEDERLANDS RECHT T. KLING MASCHINENFABRIK
N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6519)

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest;· op 27 november 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1137, 1147, 1779, 3°,
18 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:. 1781, 1789, 1791, 1792 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - Anders- Wetboek,
luidende conclusie (2) van de h. Declercq,
doordat het arrest de oorspronkelijke
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou- hoofd- en wedereis in een bepaalde mate
tekier.
gegrond verklaart en vaststelt dat, door
de aanvaarde betaling op 7 april 1982
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 van 45.657 frank of 2.880,84 N. florijnen
ten. voordele van eiseres, ~r compensatie
(2) Het O.M. was van oordeel dat krachtens
de artt. 2 en 3 Protocol betreffende de uitleg- is geschied tussen de hoofd- en wedereis,
ging van het Verdrag van 27 sept. 1968 betref- . zijnde de wederzijdse schulden van de
fende de rechterlijke bevoegdheid en de ten- partijen, en het meer gevorderde afwijst
uitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke als niet gegrond en allerminst bewezen,
en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van op grond: • (Eiseres) kan (... ) moeilijk
18 juli 1973, bekendgemaakt in het Belgisch gaan betwisten dat de leveringen uiteinStaatsblad van 6 aug. 1975, het Hof van Cassa- delijk gebreken vertoonden. Dit blijkt
tie verplicht was de prejudiciiHe vraag betreffende de uitlegging van art. 27, 1° en 2°, van overduidelijk uit het schrijven dat zij op
dat verdrag waarvan de schending door eiser 29 december 1981 aan (verweerster)
was aangevoerd, voor te leggen aan het Hof heeft gestuurd. waar de betwisting over
van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Zie Cass., 4 okt. 1985, A.R. nr. 4682 (A.C.,
1985-86, nr. 66), en 10 mei 1990, A.R. nr. 8411
(ibid., 1989-90, supra, nr. 529).

(1) Zie Cass., 3 mei 1984, A.R. nr. 4234 (A.C.,
1983-84, nr. 508).
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gaat is omtrent de oorzaak van de gebreOm die redenen, vernietigt het beken. Volgens (eiseres) zijn de gebreken
te wijten aan de kwaliteit van de gele- streden arrest in zoverre het, met
verde, te verwerken stukken. Volgens bevestiging van het beroepen von(verweerster) daarentegen ligt de oor- nis, beslist : dat eiseres niet kan
zaak dan weer bij (eiseres). (...). Welnu, aanvoeren dat zij, krachtens de te
waar enerzijds vaststaat dat de leverin- dezen toepasselijke verkoopsvoorgen gebreken vertonen en anderzijds (ei- waarden
van verweerster, zelf
seres) debitrice is van een resultaatsver- mocht overgaan tot de onmiddellijke
bintenis, hoort het (eiseres) te bewijzen en kosteloze vervanging van haar
dat de gebreken te wijten zijn aan overmacht of toeval. Ook voor het (hof van gebrekkige leveringen, dat de vordeberoep) blijft (eiseres) desbetreffend in ring van verweerster 13.861 frank
gebreke. Heeft zij, na kennisname van plus 203.230 frank, dit is 217.091
de gebreken en bezwaren, het nuttig ge- frank bedraagt, zodat door de betavonden eenzijdig de gewraakte stukken ling van verweerster van 45.657
te laten expertiseren dan heeft zij nage- frank er compensatie is geweest tuslaten een tegensprekelijke expertise uit .sen de wederzijdse schuldvorderinte lokken ter staving van haar bewerin- gen, en uitspraak doet over de kosgen, de eenzijdige argumentatie van
ten; verwerpt de voorziening voor
haar expert,
het overige; beveelt dat van dit arterwijl de verbintenis van eiseres, die
erin bestond prestaties te leveren voor rest melding zal worden gemaakt op
rekening van verweerster, namelijk het de kant van het gedeeltelijk vernievernikkelen en vergulden van gedrukte tigde arrest; veroordeelt eiseres in
schakelingen, die door verweerster aan twee derde van de kosten en laat de
eiseres als half afgewerkte produkten ge- beslissing over het overige derde
leverd werden, geen resultaatsverbinte- aan de feitenrechter over; verwijst
nis maar een middelenverbintenis is, ge- de aldus beperkte zaak naar het Hof
zien verweerster door het afleveren der van Beroep te Antwerpen.
half afgewerkte produkten tussenkwam
in de uitvoering van de verbintenis van
18 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
eiseres (schending van de artikelen 1779, de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 3°, 1787, 1789, 1791 en 1792 van het Bur- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluigerlijk Wetboek); in die omstandigheden dende conclusie van de h. Declercq, adeiseres slechts verantwoordelijk is voor vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtede schade veroorzaakt door haar fout kier.
(schending van de artikelen 1137, 1147
en 1789 van het Burgerlijk Wetboek); deze fout door verweerster dient te worden
bewezen (schending van de artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat, ter zake van
een verbintenis inhoudende huur
van diensten, de wil van de partijen
bepalend is ter kwalificatie van die
verbintenis als resultaats- of inspanningsverbintenis;
Dat uit de enkele omstandigheid
dat verweerster de schakelingen als
half afgewerkt produkt bezorgde die
eiseres moest « verwerken », namelijk vernikkelen en vergulden, niet
volgt dat de verbintenis van eiseres
geen resultaatsverbintenis kon zijn;
Dat het middel niet kan worden
.aangenomen;
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - AANKOOP
DOOR EEN BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP NA DE STAKING VAN BETALINGEN
VAN DIE VENNOOTSCHAP- KOPER NIET OP
DE HOOGTE VAN DIE STAKING - GEVOLG.
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2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR
PERSONEN EN VERBINTENISSEN - AANKOOP
DOOR EEN BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP NA DE STAKING VAN BETALINGEN
VAN DIE VENNOOTSCHAP- KOPER NIET OP
DE HOOGTE VAN DIE STAKING - GEVOLG.

1o en 2° Oordeelt een rechter dat niet is

aangetoond dat een bestuurder van
een vennootschap op het ogenblik van
de aankoop van koopwaar, wist of
hoorde te weten dat die vennootschap
haar betalingen had gestaakt en dat
haar krediet aan het wankelen was gebracl1t, dan beslist hij naar recht dat
die bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schade aan de
verkoper wegens het niet-betalen van
de gekocht koopwaar (1). (Art. 1382
B.W.)

1197

De bijzondere aanslagtermijn van drie
jaar vastgesteld bij art. 259 W.LB., is
niet enkel toepasselijk bij ontstentenis
van elke aangifte, maar oak wanneer
in de aangifte essentiele inhoudelijke
gegevens ontbreken zoals te dezen, de
vennootschapsakten vereist bij K.B. 11
april 1983, afdeling X, namelijk de
jaarrekeningen, de verslagen aan en
de besluiten van de algemene vergadering (1).
(LUCAS N.V. T. BELGISCHE STAAT FINANCIEN)

MIN. VAN

ARREST

(A.R. nr. F 1770 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(DEVIS & C 0 N.V. T. COSTENOBLE, BOHM)

(A.R. nr. 6600)
18 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Gryse, Biitzler en Geinger.
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INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN VAN DRIE
JAAR - VOORWAARDEN.

Over het tweede middel: schending
van artikel 259 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de aangifte van eiseres behept is met vormgebreken, namelijk het
ontbreken van de door het aangifteformulier opgelegde bijlagen, voor recht
zegt dat : « nu vast staat dat de aangifte
wegens ontstentenis van gevoegde bescheiden als onvolledig en onbestaande
moet aanzien worden en dat deze nietigheid niet binnen de aangiftetermijn werd
verholpen, terecht door de administratie
tot inkohiering binnen de voorziene termijn van artikel 259 W.I.B. werd overgegaan; dat om deze redenen aileen de fiscale voorziening als ongegrond moet
afgewezen worden »,
terwijl artikel 259, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
een buitengewone termijn van aanslag
vestigt die afwijkt van de termijn bepaald in artikel 264 van het wetboek bij
« niet aangifte, bij laattijdige overlegging
van aangifte of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting
met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in
de daartoe bestemde rubriek van een
Nota arrest nr. 551 :

Nota arrest nr. 550 :
(1) Cass., 22 sept. 1988, A.R. nr. 8124 (A.C.,
1988-89, nr. 46).

(1) Zie Cass., 22 feb. 1966 (Bull. en Pas.,
1966, I, 813) en 28 dec. 1984, A.R. nr. F 1193 N
, (A. C., 1984-85, nr. 261).
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aangifteformulier »; deze uitzonderingsbepaling, die van openbare orde is, beperkend moet worden uitgelegd en, bij
ontstentenis van enige verwijzing naar
een onvolledige of een met vormgebrek
behepte aangifte, niet mag worden uitgebreid tot een dergelijke aangifte; inderdaad een met een vormgebrek behepte
aangifte niet gelijkstaat met een << niet
aangifte », zodat het arrest, door op de
met een vormgebrek behepte aangifte de
termijn van artikel 259 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen toe te passen, de uitdrukkelijke en beperkende
toepassingsvoorwaarden van dit artikel
schendt (schending van artikel 259, in
het bijzonder het eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen) :

Overwegende dat de belastingplichtige, ingevolge de artikelen 212
en 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, in de vormen
en ingevuld als door de Koning bepaald, een aangifte moet overleggen,
en dat de bescheiden, opgaven en
inlichtingen waarvan de overlegging
wordt gevraagd, een integrerend
deel van die aangifte vormen en erbij moeten worden gevoegd;
Overwegende dat de administratie, bij niet-aangifte of bij laattijdige
overlegging van de aangifte, over de
bijzondere aanslagtermijn vastgesteld bij artikel 259 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen beschikt;
Dat als niet-aangifte niet enkel
moet worden beschouwd de totale
afwezigheid van overlegging van het
bij koninklijk besluit, voor het betrokken aanslagjaar, voorgeschreven aanslagformulier, maar ook het
overleggen van een aangifte waarin
essentiiHe inhoudelijke gegevens
ontbreken;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 11 april 1983, dat met betrekking tot het aanslagjaar 1983
het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting vaststelt, de belastingplichtige vennootschap oplegt,
als voor eensluidend verklaarde afschriften of als gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende bescheiden, bij de aangifte te voegen,
onder meer, de jaarrekening, omvat-

Nr. 552

tende balans, resultatenrekening en
eventuele toelichting, alsmede de
verslagen aan en de besluiten van
de algemene vergadering en de aangifte van de in de vennootschap uitgeoefende werkelijke en vaste
functies; dat die bescheiden, krachtens het bepaalde in artikel 214, § 3,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, een integrerend deel
van de aangifte uitmaken;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres bij haar aangifteformulier betreffende het aanslagjaar 1983 geen
van de voormelde bescheiden had
gevoegd;
Dat, nu aldus essentiiHe inhoudelijke gegevens in de aangifte ontbraken, het arrest artikel 259 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet schendt, door op die grond
te beslissen dat verweerder, ter
vaststelling van de aanslag inzake
het aanslagjaar 1983, over de bij het
bedoelde artikel bepaalde termijn
van drie j aar beschikt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 mei 1990 -1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert.
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WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
JONGE
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WERKNEMERS
BU!TENLANDSE WERKNEMERS - MAROKKANEN.

Jonge Marokkaanse werknemers die
hun studie beiiindigd hebben, kunnen
geen aanspraak maken op de hoedanigheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkeringen met toepassing van
art. 124 Werkloosheidsbesluit (1}. (Artt.
1, 2, § 1, 2, f, en 36 Sociale- Zekerheidsverdrag 24 juni 1968 met Marokko;
artt. 124 en 125 Werkloosheidsbesluit.)

(AJOUAOU
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8361}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1986
door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, § 1, 2, f, en 36 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en
het Koninkrijk Marokko, ondertekend te
Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd
bij de wet van 20 juli 1970 en ook van de
artikelen 124 en 125 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
doordat het arrest vooraf vaststelt dat
eiser, geboren op 27 september 1964, van
Marokkaanse nationaliteit, op 30 juni
1983 een studiecyclus met een volledig
le~rplan in het bijzonder beroepsonderWIJS heeft bei:Hndigd en dat hij zich op 25
augustus 1983 op grond van artikel 124
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid als werkzoekende heeft
ingeschreven, en overweegt dat eiser
dus, indien hij Belg zou zijn geweest
zonder enig probleem aanspraak op
werkloosheidsuitkeringen zou hebben, en
vervolgens beslist dat eiser geen recht
heeft op werkloosheidsuitkeringen op
grond van artikel 124 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, en bijgevolg de beslissing van de gewestelijke
(1) Cass., 15 juni 1988, A.R. nr. 6172 (A.C. nr.
1987-88, nr. 629) en de verwijzingen in de noot.
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werkloosheidsinspecteur te Luik van 3
oktober 1984 handhaaft, in hoofdzaak op
grond : dat, gelet inzonderheid op ·artikel
36 van het Belgo-Marokkaans Algemeen
Verdrag van 24 juni 1968 en op het ontbreken van een administratieve schikking, waardoor, naar luid van dat artikel
de datum en de modaliteiten van toepas:
sing van dit artikel moeten worden vastgelegd, nog niet is voldaan aan de in artikel 125 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 gestelde voorwaarden
volgens welke artikel 124 alleen toepas:
selijk is op vreemde werknemers binnen
de grenzen van een internationale overeenkomst,

terwijl, naar luid van de artikelen 1 en
2, § 1, 2, f, samen, van het Algemeen
Verdrag betreffende de Belgisch-Marokkaanse sociale zekerheid, de Marokkaanse werknemers die loonarbeiders zijn of
met loonarbeiders gelijkgesteld zijn, aan
de in Belgie vigerende wetgeving inzake
onvrijwillige werkloosheid onderworpen
zijn en de voordelen ervan genieten onder dezelfde voorwaarden als de Belgische onderdanen; de enige beperking op
de gelijkstelling in Belgie van de Marokkaanse werknemers en de Belgische onderdanen vervat is in artikel 36 tweede
lid, van het Algemeen Verdrag d~t de ondertekening van een administratieve
schikking als voorwaarde stelt voor de
inwerkingtreding en de modaliteiten van
toepassing van de bepalingen van artikel
36, eerste lid, dat bepaalt : « De werknemers of ermede gelijkgestelden van een
van de verdragsluitende landen, die zich
naar het grondgebied van het andere
land begeven, hebben in het land van
hun nieuwe arbeidsplaatsen recht op de
p~estaties die zijn bepaald bij de wetgevmg betreffende de steun aan de onvrijwillige werklozen, op voorwaarde dat zij
~en verzekeringsperiode zijn begonnen
m het verband van een betrekking wier
uitoefening werd toegelaten overeenkomstig de wetgeving betreffende de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers. Om het recht op de uitkeringen
van de werkloosheidsverzekering in een
van de verdragsluidende landen vast te
stellen, worden de verzekeringsperioden
en de ermede gelijkgestelde perioden die
overeenkomstig de wetgeving van dit
land werden volbracht, samengeteld met
de verzekeringsperioden en met de ermede gelijkgestelde perioden die werden
volbracht overeenkomstig de wetgevin:g
van het andere land >>; daaruit volgt dat
de Marokkaanse werknemers in Belgie
werkloosheidsuitkeringen kunnen ont-
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vangen onder dezelfde voorwaarden als
de eigen onderdanen, be halve dat zij, om
het recht op de uitkeringen vast te stellen, de verzekeringsperioden die overeenkomstig de Belgische wetgeving zijn
volbracht, moeten samentellen met de
verzekeringsperiodes die werden volbracht overeenkomstig de Marokkaanse
wetgeving, nu tussen de twee verdragsluitende Staten nog geen administratieve schikking is genomen; eiser, die aantoont dat hij tijdens de vereiste periode
in Belgie als werkzoekende was ingeschreven, zoals het arrest vaststelt, op
grond van de artikelen 1 en 2, § 1, 2 f,
van het Algemeen Verdrag recht heeft
op werkloosheidsuitkeringen, op grond
van artikel 124 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, onder dezelfde
voorwaarden als de eigen onderdanen,
aangezien hij, om zijn recht vast te stellen, geen beroep moet doen op artikel 36
van het Algemeen Verdrag en op de
samentelling van de verzekeringsperiodes; daaruit volgt dat het arrest, dat
oordeelt dat eiser, bij ontstentenis van
de bij artikel 36 van het Algemeen Verdrag bepaalde administratieve schikking,
op geen enkele internationale overeenkomst kan steunen om artikel 124 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 aan te voeren, de artikelen 1, 2, § 1,
2, f, en 36 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk Belgie en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni
1968, schendt evenals de artikelen 124 en
125 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid; het bijgevolg niet
naar recht verantwoord is;
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gen onderworpen en genieten, evenals hun rechthebbenden, de voordelen ervan onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van elk
dezer Staten )); dat artikel 2, § 1, 2, f,
onder de wetgevingen betreffende
de sociale zekerheid waarop dit verdrag in Belgie toepasselijk is, de
wetgeving betreffende de onvrijwillige werkloosheid vermeldt;

Overwegende dat artikel 36, eerste lid, van het Verdrag bepaalt:
« De werknemers of de ermede gelijkgestelden van een van de verdragsluitende Ianden, die zich naar
het grondgebied van het andere
land begeven, hebben in het land
van hun nieuwe arbeidsplaats recht
op prestaties die zijn bepaald bij de
wetgeving hetreffende de steun aan
de onvrijwillige werklozen, op voorwaarde dat zij een verzekeringsperiode zijn begonnen in het verband
van een betrekking wier uitoefening
werd toegelaten overeenkomstig de
wetgeving betreffende de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers. Om het recht op de uitkeringen van de werkloosheidsverzekering in een van de verdragsluitende
Ianden vast te stellen, worden de
verzekeringsperioden en de ermede
gelijkgestelde perioden die overeenkomstig de wetgeving van dit land
werden volbracht, samengeteld met
de verzekeringsperioden en met de
Overwegende dat, krachtens het ermede gelijkgestelde perioden die
enig artikel van de wet van 20 juli werden volbracht overeenkomstig de
1970 houdende goedkeuring van het wetgeving van het andere land ));
Algemeen Verdrag betreffende de
sociale zekerheid tussen het KoDat het tweede lid van dit artikel
ninkrijk Belgie en het Koninkrijk
luidt
: « De datum en de modaliteiMarokko, ondertekend te Rabat op
24 juni 1968, dit verdrag volkomen ten van toepassing van de bepalinuitwerking zal hebben; dat artikel 1 gen van dit artikel zullen bij admivan het Verdrag bepaalt: « De Bel- nistratieve schikking worden vastgegische of Marokkaanse werknemers steld »; dat deze administratieve
die loonarbeider zijn of, ingevolge schikking nog niet is uitgevaardigd;
de in artikel 2 van dit verdrag opOverwegende dat uit het ontbregesomde wetgevingen betreffende
de sociale zekerheid, met loonarbei- ken van de administratieve schikders gelijkgesteld zijn, worden res- king volgt dat de in artikel 36 bepectievelijk aan de in Marokko of in doelde regels nog geen toepassing
Belgie van kracht zijnde wetgevin- vinden op Marokkaanse werkne-
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mers die in Belgie op werkloos- Nr. 553
heidsuitkering aanspraak maken;
dat artikel 36 betrekking heeft op ai3• KAMER - 21 mei 1990
le voorschriften van de Belgische
werkloosheidswetgeving die
het
recht op werkloosheidsuitkering regelen; dat hieronder ook vallen de 1° CASSATIEMIDDELEN - VERElSTE
VERMELD!NGEN - BURGERLlJKE ZAKEN bepalingen van titel III, hoofdstuk I,
AANWlJZlNG VAN EEN ARTlKEL VAN EEN WET
afdeling I, van het koninklijk besluit
- TEKST GEWlJZlGD DOOR EEN LATERE WET
van 20 december 1963 die de voor- DRAAGWlJDTE.
waarden vaststellen waaronder de
werknemers de hoedanigheid van
- ElNDE
gerechtigde op werkloosheidsuitke- 2° -ARBEIDSOVEREENKOMST
ONTSLAG OM DRlNGENDE REDEN - BEring verkrijgen; dat een MarokkaanDIENDEN - AANGEVOERD FElT - BEOORDEse werknemer derhalve de hoedaLlNG - AAN HET ONTSLAG VOORAFGAANDE
nigheid van gerechtigde met toepasFElTEN.
sing van het Verdrag niet kan
verkrijgen zolang de in artikel 36, 1o Wanneer een middel schending aantweede lid, bedoelde administratieve
voert van een wetsartikel waarvan de
schikking niet is uitgevaardigd;
tekst is gewijzigd door een latere wet,
Overwegende dat artikel 124 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 de bijzondere voorwaarden
bepaalt waaronder jonge werknemers na hun studie de hoedanigheid
van gerechtigde kunnen verkrijgen;
dat ook ten aanzien van dit artikel
het Verdrag nog geen uitwerking
heeft; dat, wat de Marokkaanse
werknemers betreft, derhalve nog
niet is voldaan aan het vereiste van
artikel 125 van hetzelfde koninklijk
besluit volgens hetwelk artikel 124
op buitenlandse werknemers aileen
toepasselijk is binnen de grenzen
van een internationale overeenkomst;

verwijst het naar dat artikel zoals het
werd gewijzigd; deze wijziging heeft
echter geen invloed op de oplossing
van het geschil wanneer de opheffing
die ze meebrengt slechts gedeeltelijk
is en het middel gegrond is op het gedeelte van de tekst van de vroegere
bepaling dat van kracht is gebleven
(1).

2° De rechter kan, bij de beoordeling
van de dringende reden die wordt aangevoerd ter verantwoording van het
ontslag zonder opzegging noch vergoeding, rekening houden met feiten die
niets te maken hebben met die reden
en die niet in de ontslagb1·ief zijn vermeld, wanneer zij het dringend karakter van de aangevoerde reden kunnen
belichten (2). (Art. 35, Arbeidsovereenkomstenwet.)

Dat het middel faalt naar recht;
(DE SCHELDE N.V. T. JORDANT)
ARREST ( vertaJing)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
21 mei 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en
Simont.

(A.R. nr. 8847)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1989 door het
Arbeidsho£ te Bergen gewezen;

·1-----------------(1) Zie Cass., 10 april 1987, ver. kamers, A.R.
nrs. 5590 en 5619 (A.C., 1986-87, nr. 477).
(2) Zie Cass., 28 okt. 1987, A.R. nr. 7901
(A.C., 1987-88, nr. 122).
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Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 35 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978,
doordat het arrest, op de conclusie van
eiseres ten betoge dat, enerzijds, feiten
die aan de in de akte van betHndiging
aangeklaagde feiten voorafgaan, in aanmerking konden en moesten worden genomen om het ernstig karakter te verduidelijken van de feiten die als dringende reden worden aangevoerd, zonder dat
die feiten in de akte van beeindiging
moetim worden overgenomen en zonder
dat ze van dezelfde aard moeten zijn als
de in die akte aangeklaagde feiten om
het dringend karakter van de aangevoerde reden te beoordelen en, anderzijds,
dat de ancienniteit niet automatisch een
verzachtende omstandigheid was bij de
beoordeling van de dringende reden,
maar ook een verzwarende omstandigheid kan zijn wanneer, zoals te dezen,
bleek dat (verweerder), door de verschillende fouten die hij in het verleden had
begaan, langzamerhand het vertrouwen
tussen (eiseres) en zichzelf had aangetast, beslist dat, samen met de eerste
rechter, de grieven die niet bij het antslag zijn aangevoerd, moeten worden afgewezen, en met bevestiging van het
vonnis a quo van 3 december 1984, het
hoger beroep van eiseres niet gegrond
verklaart en haar veroordeelt om aan
verweerder als beeindigingsvergoeding
het bedrag van 2.806.380 frank te betalen, onder aftrek van de sociale en fiscale afhoudingen, maar vermeerderd met
de wettelijke rente op he.t nettobedrag
vanaf 7 april 1983 en haar in de kosten
veroordeelt, op grond dat « de grieven ten
aanzien van (verweerders) gedrag v66r
de betHndiging van de overeenkomst
betrekking hebben op feiten die helemaal niets te maken hebben met de in
de ontslagbrief aangevoerde feiten; dat
die feiten daarin zelfs niet impliciet worden vermeld; dat die feiten om die dubbele reden niet in aanmerking kunnen
worden genomen; dat zulks enkel mogelijk was geweest indien de als dringende
reden aangevoerde feiten verband hielden met de feiten uit een vroegere periode; dat dit verband blijkt uit een continui:teit in de schuldige houding, dat wil
zeggen voortdurende foutieve gedragingen van dezelfde aard; dat, als die voorwaarde niet is vervuld, en als van de zogezegde aan de beeindiging voorafgaande fouten geen kennis is gegevim, de
andere grieven die bij het ontslag niet
zijn aangevoerd, moeten worden· afgewe-
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zen, zoals de eerste rechter heeft gedaan; (dat overigens) die weigering rekening te houden met de aan (verweerder)
ten laste gelegde « oude » fouten gerechtvaardigd zou zijn door het feit alleen
dat een ancienniteit van 31 jaar op zichzelf reeds wijst op een wederzijds vertrouwen dat langzamerhand tussen
werkgever ·en werknemer is gegroeid »,

terwijl als een dringende reden wordt
beschouwd elke ernstige tekortkoming
welke van die aard is dat zij de professionele samenwerking tussen de partijen
onmiddellijk en volledig onmogelijk
maakt; het feit dat ontslag zonder opzegging. noch vergoeding verantwooordt, het
feit is met inachtneming van alle omstandigheden die er het kenmerk van
dringende reden kunnen aan geven; de
rechter, bij de beoordeling van het dringend karakter van de reden die wordt
aanvoerd om het ontslag zonder opzegging noch rechtvaardiging te verantwoorden, rekening mag houden met de feiten
die niet worden vermeld in de opzeggingsbrief als zij het dringend karakter
van de aangevoerde reden kunnen verduidelijken;
zodat, eerste onderdeel, het arrest,
door te beslissen dat de door eiseres
aangevoerde vroegere fouten niet in aanmerking konden worden genomen om de
dubbele reden, enerzijds, dat zij in de
ontslagbrief zelfs niet werden vermeld,
en, anderzijds, dat zij geen verband hielden met het als dringende reden aangevoerde feit, dat wil zeggen dat daaruit
niet bleek dat er voortdurende foutieve
handelingen van dezelfde aard zijn geweest en dat zij enkel in aanmerking
zouden kunnen worden genomen als zij
aan die voorwaarde voldeden, aan artikel
35 van de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978 voorwaarden toevoegt die
daarin niet zijn vervat en, bijgevolg, die
wetsbepaling schendt;
tweede onderdeel, het arrest door bovendien zijn weigering de vroegere fouten in aanmerking te nemen die eiseres
aanvoert tot staving van het dringende
karakter van de aangevoerde reden, te
verantwoorden door het feit aileen dat
een ancienniteit van 31 jaar onbetwistbaar wijst op een zeker wederzijds vertrouwen, zonder in feite na te gaan of uit
verweerders ancienniteit een dergelijk
vertrouwen bleek, en zonder rekening te
houden, inzonderheid, met de door eiseres aangewezen data waarop die fouten
werden begaan, beslist dat elke ancienniteit van 31 jaar uitsluit dat vroegere fou-
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ten in aanmerking worden genomen bij
de beoordeling van de reden die voor het
ontslag wordt aangevoerd en aldus het
wettelijk begrip dringende reden miskent zoals dat in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomf!tenwet van 3 juli 1978
is omschreven; het arrest bijgevolg die
wetsbepaling schendt;

derde onderdeel, het arrest, door de in
het middel aangegeven redenen, niet
,antwoordt op de conclusie van eiser ten
betoge dat de ancienniteit niet automatisch een verzachtende omstandigheid
uitmaakt maar ook een verzwarende omstandigheid kan zijn bij de beoordeling
van de dringende reden wanneer, zoals
te dezen, uit die ancienniteit bleek dat
de werknemer door zijn houding het vertrouwen van de werkgever aan het wankelen had gebracht; daaruit volgt dat het
arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed en derhalve artikel 97 van de
Grondwet schendt;
vierde onderdeel, het arrest, door in de
regel te beslissen zowel, enerzijds, dat de
vroegere fouten aileen in aanmerking
kunnen worden genomen als zij verband
houden met de aangevoerde reden, wat
moet blijken uit het voortduren van foutieve gedragingen van dezelfde aard en,
anderzijds, dat een ancienniteit van 31
jaar onbetwistbaar wijst op een zeker
wederzijds vertrouwen en daardoor aileen al de weigering rekening te houden
met die vroegere fouten rechtvaardigt,
zijn beslissing tot verwerping van de
door eiseres aangevoerde vroegere grieven op onverenigbare wijze met redenen
omkleedt; een ancienniteit van 31 jaar,
zo zij volstaat om die verwerping te
rechtvaardigen, immers eveneens belet
dat vroegere fouten van dezelfde aard
als die van de aangevoerde reden in aanmerking worden genomen; het arrest aldus aan dubbelzinnigheid lijdt en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet), en althans evenmin naar
recht is verantwoord (schending van aile
in het middel aangewezen bepalingen) :
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Overwegende dat een middel
waarin de schending wordt aangewezen van een artikel van een wet
waarvan de tekst door een latere
wet is gewijzigd, dat artikel in zijn
gewijzigde vorm bedoelt;
Dat het middel te dezen evenwel
niet gegrond is op de wijzigingen
aangebracht bij de van 18 juli 1985
maar op dat deel van de tekst van
het oude artikel 35 dat van kracht is
gebleven;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de rechter, bij
de beoordeling van het dringend karakter van de reden die ter verantwoording van het ontslag zonder opzegging noch vergoeding wordt aangevoerd, rekening mag houden met
de feiten die met die reden niets te
maken hebben en die in de ontslagbrief niet worden vermeld, als zij
het dringend karakter van die aangevoerde reden kunnen verduidelijken;
Overwegende dat het arrest, door
niet te onderzoeken of << de grieven
ten aanzien van (verweerders) houding v66r de beeindiging van de
overeenkomst » een invloed hebben
op de ernst van het feit dat tot zijn
ontslag heeft geleid, op grond dat
<< die feiten helemaal niets te maken
hebben met de in de ontslagbrief
aangevoerde feiten en (... ) daarin
zelfs niet impliciet worden vermeld », zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
Wat het eerste onderdeel betreft : arrest melding zal worden gemaakt
Over de grond van niet-ontvanke- op de kant van het vernietigd arrest;
lijkheid, hierin bestaande dat artikel houdt de kosten aan en laat de be35 van de wet van 3 juli 1978, als ge- slissing daaromtrent aan de feitenwij zigd bij artikel 7 van de wet van rechter over; verwijst de zaak naar
18 juli 1985, te dezen niet van toe- het Arbeidshof te Brussel.
passing is aangezien het ontslag op
21 mei 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
6 april 1983 is gegeven;
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag-

1204

HOF VAN CASSATIE

gever: mevr. Charlier - Gelijkluidende
conclusie (3) van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Biitzler.

Nr. 554

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
T. DRUART)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8766)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1989 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;

Nr. 554
3e

KAMER -

21 mei 1990

SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
- BIJDRAGEN - UITVOERING VAN WERKEN
DOOR EEN NIET GEREGISTREERDE AANNEMER - OPDRACHTGEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR DE BETALING VAN DE BIJDRAGEN, DE BIJDRAGE·OPSLAGEN EN VERWIJLINTRESTEN VERSCHULDIGD AAN DE
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID REGEL NIET TOEPASSELIJK OP DE VERBOUWING VAN EEN BESTAANDE INDIVIDUELE
WOONGELEGENHEID - INDIVIDUELE WOONGELEGENHEID - BEGRIP.

Paragraaf 6 van art. 30 bis Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, volgens
welke de opdrachtgever van de hoofdeJijke aansprakelijkheid ex § 1 van
voormeld artikel is vrijgesteld voor de
verbouwingswerken aan een bestaande
individuele woongelegenheid, geldt aileen voor de individuele woongelegenheid in de gebruikelijke betekenis van
het woord, te weten het onroerend
goed dat enkel tot huisvesting dient
(1).

------------------1
Nota arrest nr. 553 :
(3) Het O.M. besloot tot vernietiging maar
op grond van het derde onderdeel.

Nota arrest nr. 554 :
(1) Cass., 5 sept. 1988, A.R. nr. 8352, en 9 jan.
1989, A.R. nr 8439 (A.C., 1988-89, nrs. 4 en
267).

Over het middel: schending van artikel 30bis, inzonderheid §§ 1, 3 en 6, 1°,
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 20 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in die wet ingevoegd bij artikel 61 van de wet tot economische herorH!ntering van 4 augustus
1978, en van artikel 1 van het koninklijk
uitvoeringsbesluit van 5 oktober 1978,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis; afwijzend beschikt
op eisers rechtsvordering tot betaling
van 415.946 frank aan eiser ter uitvoering van artikel 30bis, § 1, van de wet
van 27 juni 1969, welk bedrag overeenkomt met 50 % van de totale prijs van
het werk dat een niet geregistreerde
aannemer voor verweerder heeft uitgevoerd, met aftrek van 15 % van het aan
die aannemer verschuldigd bedrag, welk
percentage met uitvoering van artikel
30bis, § 3, van de genoemde wet aan eiser was betaald, op grond : dat volgens
§ 6, 1°, van artikel 30bis, dat artikel niet
van toepassing is op het verbouwen, het
inrichten, het herstellen of het onderhouden van een bestaand individuele woongelegenheid en dat de wetgever geen onderscheid heeft gemaakt tussen de individuele woongelegenheid die uitsluitend
voor prive-gebruik dient en die welke bijkomstig voor beroepsdoeleinden wordt
gebruikt, zoals voor verweerders dokterspraktijk,
terwijl artikel 30bis, § 1, van de wet
van 27 juni 1969 bepaalt dat een ieder
die voor de uitvoering van de door de
Koning te bepalen werkzaamheden een
beroep doet op iemand die niet geregistreerd is op de lijst van aannemers die
voldoen aan de desbetreffende wettelijke
en reglementaire bepa!ingen, hoofdelijk
aansprakelijk is voor de betaling van de
bijdragen, bijdrageopslagen en moratoire
interesten, verschuldigd door zijn medecontractant aan eiser, waarbij die aansprakelijkheid evenwel wordt beperkt tot
50 % van de totale prijs van het werk,
exclusief belasting over de toegevoegde
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waarde; onder die werkzaamheden onder
andere de uitvoering van een onroerende
werkzaamheid voorkomt, in de zin van
artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit
van 5 oktober 1978 tot uitvoering van genoemd artikel 30bis; die bepalingen niet
toepasselijk zijn, volgens § 6 van datzelfde artikel, « op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het onderhouden
of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid »; die uitzondering op de bepalingen van openbare orde
van artikel 30bis, §§ 1 en 3, strikt moet
worden uitgelegd; zij enkel slaat op de
individuele woongelegenheid in de gewone betekenis van het woord, te weten het
onroerend goed dat enkel tot huisvesting
dient; zodat het arrest, door te beslissen
dat de in § 6 bedoelde uitzondering van
toepassing is wanneer de werken zijn
uitgevoerd in een gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt onroerend
goed, het toepassingsgebied van de bij
§ 1 van artikel 30bis ingevoerde maatregel onwettig beperkt en, daarentegen, de
in § 6 bepaalde uitzondering uitbreidt
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat artikel 30bis,
§§ 1 en 3, van de wet van 27 juni

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, bepaalt dat een ieder
die voor de uitvoering van de door
de Koning te bepalen werkzaamheden een beroep doet op iemand die
niet geregistreerd is op de lijst van
aannemers die voldoen aan desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen in de mate die het bepaalt, hoofdelijk aansprakelijk is
voor de betaling van de door hem
aan eiser verschuldigde bedragen;
Dat onder die werkzaamheden onder andere de uitvoering van het
verrichten van een werk in onroerende staat voorkomt, in de zin van
artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van voormeld artikel 30 bis;
Dat die bepalingen niet toepasselijk zijn volgens § 6 van datzelfde
artikel « op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het onderhouden of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid »;
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Dat die uitzondering, die strikt
moet worden uitgelegd, enkel slaat
op de individuele woongelegenheid,
in de gewone betekenis van het
woord, te weten het onroerend goed
dat enkel tot huisvesting dient;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de in § 6 bedoelde
uitzondering van toepassing is wanneer de individuele woongelegenheid « bijkomstig ook voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt »,
het toepassingsgebied van de door
de §§ 1 en 3 van artikel 30 bis ingevoerde maatregel onwettig beperkt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het verweerders hoger beroep ontvankelijk verklaart; 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 Arbeidshof te Brussel.
21 mei 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - . Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 555
2• KAMER - 22 mei 1990

1° DIEFSTAL EN AFPERSING -

FEI
TEN OMSCHREVEN IN ART 473, DERDE LID
SW - TOEPASSELIJKE STRAF -. CORRECTIONALISERING - GRENZEN
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2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN
VONNISGERECHT - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT W!JZIGING VAN TWEE VERDACHTEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK, MET AANNEMING VAN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN, WEGENS EEN MISDAAD
DIE NIET KAN WORDEN GECORRECTIONALISEERD, EN VAN EEN VAN DE VERDACHTEN
BOVENDIEN WEGENS WANBEDRIJVEN - ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGERECHT - BESCHIKKING WAARTEGEN VOORALSNOG GEEN RECHTSMIDDEL KAN WORDEN
AANGEWEND EN BESLISSING VAN HET VONNISGERECHT IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - TOETSING DOOR HET HOF - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1o De in art. 473, derde lid, Sw. omschre-

ven diefstal,
waarop levenslange
dwangarbeid staat, kan niet worden
gecorrectionaliseerd als het geweld of
de bedreiging hetzij een ongeneeslijk
lijkende ziekte, hetzij het volledig verJies van het gebruik van een orgaan,
hetzij een zware verminking ten gevolge heeft gehad (1). (Art. 2, tweede lid,
3°, wet van 4 okt. 1867.)
2o Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, twee verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad die door het onderzoeksgerecht niet kan worden gecorrectionaliseerd, en een van de verdachten bovendien wegens wanbedrijven,
en het vonnisgerecht zich wegens samenhang voor het geheel onbevoegd
heeft verklaard, toetst het Hoi, tot regeling van rechtsgebied, of op dat
ogenblik een rechtsmiddel tegen de beschikking onmogelijk is en of de beslissing van het vonnisgerecht in
kracht van gewijsde is gegaan, of de
misdaad niet kan worden gecorrectionaliseerd en of de andere misdrijven
samenhangend schijnen te zijn; zo ja,
vernietigt het Hof de beschikking en
verwijst het de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling (2).
---------------~
(1) Zie Cass., 30 sept. 1987, A.R. nr. 6255
(A.C., 1987-88, nr 70).
(2) Zie Cass., 30 sept. 1987, vermeld in de
noot 1 h1ervoren, 28 sept. 1988, A.R. nr. 7070
(A.C., 1988-89, nr 59), en 13 sept. 1989, A.R. nr.
7712, supra, nr 33
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE MANCONI,
SALVI)
ARREST

(A.R. nr. 4500)

HET HOF; :.._ Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
op 13 april 1990 ingediend door de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Antwerpen
Overwegende dat de raadkamer
van de Correctionele Rechtbank te
Hasselt, bij beschikking van 25
maart 1988, na aanneming van verzachtende omstandigheden voor de
telastlegging A : 1. Manconi Antonio,
geboren te Tempio (Italie) op 13 juni
1943, 2. Salvi Gianfranco, geboren te
Genk op 25 juni 1962, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
ter zaken van : A. de eerste en de
tweede: hetzij door het misdrijf te
hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de
uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat het misdrijf zonder
zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van
gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt : te Herk-de-Stad, deelgemeente
Schulen, op 23 december 1985, zaken die hun niet toebehoorden, namelijk een ongekende som geld en
minstens 10 cheques ter waarde van
64.115 frank, bedrieglijk weggenomen hebben ten nadele van Joel
Reitzer, met de omstandigheid dat
d
de diefstal gepleegd werd oor middel van geweld of bedreiging, en bovendien bij nacht, door 2 of meer
personen, met gebruik van wapens
of op wapens gelijkende voorwerpen
en, om de diefstal te vergemakkelijken of hun vlucht te verzekeren, gebruik te hebben gemaakt van een
motorvoertuig of enig ander met
een motor aangedreven tuig, met de
omstandlgheid dat het geweld of de
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bedreiging hetzij een ongeneeslijke
ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid, hetzij het voiledig verlies van het gebruik van een
orgaan, hetzij een zware verminking
ten gevolge heeft gehad voor het
slachtoffer Joel Reitzer; minstens:
de eerste : te Herk-de-Stad, deelgemeente Schulen, en bij samenhang
te Genk of elders in het Rijk tussen
23 december 1985 en 28 juli 1986 :
weggenomen, verduisterde of door
misdaad of wanbedrijf verkregen
goederen, of een gedeelte ervan, geheeld te hebben, namelijk minstens
10 cheques ingeschreven voor een
totaal bedrag van 64.115 frank ten
nadele van Joel Reitzer; B. de eerste : te Genk tussen 1 februari 1986
en 28 juli 1986 op niet nader te bepalen datum : een verweerwapen te
hebben gedragen zonder een wettige
reden en zonder machtiging verleend door de procureur des Konings van het arrondissement van
zijn woonplaats of, bij gebrek aan
woonplaats in Belgie, door de minister van Justitie, te dezen een trommelrevolver, merk Orlea met munitie en 2 alarmpistolen, kaliber 6
mm, van de merken Mayer & Sohn
en Record met munitie;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 16
maart 1990 zich onbevoegd heeft
verklaard om van de zaak kennis te
nemen op de gronden dat << feit A
zoals het is omschreven, strafbaar is
met levenslange dwangarbeid, meer
bepaald bij toepassing van de artikelen 472 en 473 van het Strafwetboek; dat derhalve de verwijzing
naar de correctionele rechtbank wegens verzachtende omstandigheden
enkel mag bevolen worden wanneer
het geweld of de bedreiging voor het
slachtoffer geen andere gevolgen
heeft dan een blijvende fysieke of
psychische ongeschiktheid, naar luid
van artikel 2, 3°, van de wet van 4
oktober 1867, zoals gewijzigd door
de wet van 6 februari 1985; dat de
beschikking van de raadkamer niet
preciseert dat ten deze het geweld
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voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft dan een blijvende fysieke en psychische ongeschiktheid en
dat bijgevolg uit de beschikking van
de raadkamer niet blijkt dat de door
artikel 2, 3°, van de wet van 4 oktober 1867 tot verwijzing vereiste
voorwaarde vervuld zou zijn; dat de
raadkamer integendeel tevens aanduidde dat het in de wetsomschrijving bedoelde geweld of de bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies
van het gebruik van een orgaan,
hetzij een zware verminking ten gevolge heeft gehad (... ); dat, nu het
hof van beroep onbevoegd is om
kennis te nemen van de vervolging
lastens beide beklaagden wegens de
in de beschikking van de raadkamer
onder A omschreven misdaad, hetzelfde geldt voor de onder feit A minstens - en onder B omschreven
feiten, gezien deze samenhangd zijn
met het feit A en zij terzelfder tijd,
lastens eerste beklaagde, aan de beoordeling van het hof worden onderworpen »;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het arrest van
het hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit hun onderlinge strijdigheid een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de loop
van het gerecht belemmert; dat er
derhalve grond bestaat tot regeling
van rechtsgebied;
Overwegende dat de in hoofdorde
gestelde feiten van de telastlegging
A, zoals ze zijn omschreven, worden
verzwaard door de aanwezigheid
van ten minste twee van de in artikel 471 van het Strafwetboek opgesomde omstandigheden, alsook van
de omstandigheid bepaald bij artikel
472, derde lid, van hetzelfde wethoek; dat blijkens de bewoordingen
van die telastlegging het geweld of
de bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het
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gebruik van een orgaan, hetzij een slaggever: de h. De Peuter - Gelijkluizware verminking ten gevolge heb- dende conclusie van de h. Tillekaerts, adben; dat bijgevolg, krachtens artikel vocaat-generaal.
473, derde lid, van dat wetboek, de
feiten van die telastlegging kunnen
gestraft worden met levenslange
dwangarbeid;
Overwegende dat artikel 2, twee
lid, van de wet van 4 oktober 1867
op de verzachtende omstandigheden, gewijzigd door de wet van 6 februari 1985, bepaalt dat, als het gaat
om een misdaad bedoeld in artikel
472 van het Strafwetboek die, met
toepassing van artikel 473 van hetzelfde wetboek, met levenslange
dwangarbeid wordt gestraft, verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens verzachtende omstandigheden alleen mag worden bevolen wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen
andere gevolgen heeft dan blijvende
fysieke of psychische ongeschiktheid; dat derhalve zodanige feiten
wettelijk niet in aanmerking komen
voor correctionalisering wanneer
het geweld of de bedreiging hetzij
een ongeneeslijke ziekte, hetzij het
volledig verlies van het gebruik van
een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge hebben;
Overwegende dat al de aan de beklaagden onder de onderscheidene
kwalificaties ten laste gelegde feiten
onderling samenhangend schijnen
te zijn;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt
op 25 maart 1988 gewezen beschikking; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking; verwij st de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.

Nr. 556
VERENIGDE KAMERS -

1° CASSATIE-

23 mei 1990

BEVOEGDHEID- VERENIG-

DE KAMERS.

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER CONTROLE DOOR HET HOF.

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER CONTROLE DOOR HET HOF.

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP -

BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

5° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP -

BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

1° Het middel dat wordt aangevoerd tot
staving van een voorziening tegen een
beslissing op verwijzing na cassatie,
wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hoi, wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat
arrest werd aangenomen (1). (Art. 1119
Ger.W.)
2° en 3° De rechter stelt op onaantastba-

re wijze de feiten vast waaruit hij het
al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen schuld en schade
afleidt; het Hot toetst evenwel of de

22 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter: ;
(1) Zie Cass., 27 maart 1990, A.R. nr. 3215
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver- (A.C., 1989-90, supra, nr. 448).
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rechter die beslissing wettig heelt kun- .de burgerlijke rechtsvorderingen van de
nen gronden op zijn vaststellingen (2). eisers tegen verweerder afwijst op grond
dat, ook al heeft verweerder een fout
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
begaan door het kruispunt op te rijden
4° Uit de omstandigheid dat een bestuur- terwijl de lichten op rood stonden, die
der een lout in oorzakelijk verband overtreding niet in oorzakelijk verband
met een verkeersongeval heelt begaan, staat met het ongeval; dat immers de
volgt niet dat er geen oorzakelijk ver- vermoedelijke plaats van de aanrijding,
band bestaat tussen de lout van een zoals die aan de hand van de glasscherandere bestuurder en datzelfde onge- ven konden worden bepaald, uitwijst dat
val (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
de eerste eiser, na gestopt te zijn op de
door de wegmarkeringen aangegeven
5° Niet naar recht verantwoord is de be- plaats, zijn voertuig opnieuw in beweslissing van de rechter, die elk oorza- ging heeft gebracht; dat zulks een fout
kelijk verband tussen een door een be- oplevert, ook al is de tegenligger het
stuurder begane overtreding van het rood licht voorbijgereden en beklaagde
Wegverkeersreglement en een ver- (verweerder in cassatie), al kwam hij
keersongeval uitsluit, doch die beslis- met een hoge snelheid aangereden, geen
sing grondt 'op reden en waaruit niet niet te voorziene hindernis kon opleveblijkt dat oak zonder de lout van die ren voor eiser, die hem voorrang diende
bestuurder de schade zou zijn ontstaan te verlenen,
zoals ze zich heelt voorgedaan (4).
terwijl de feitenrechters, bij de beoor(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
deling van het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de schade,
weliswaar op onaantastbare wijze de fei(CHAU YAN PHOU, NOUV CHHEN T. DE VOS)
ten vaststellen waarop zij hun beslissing
gronden, doch in hun gevolgtrekkingen
ARREST ( vertaling)
het wettelijk begrip « oorzakelijkheid »
niet mogen miskennen en, gelet op de
(A.R. nr. 8033)
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, niet naar recht is verantwoord
HET HOF; - Gelet op het bestre- de beslissing die, na een fout te hebben
den arrest, op 22 november 1989 in vastgesteld aan de zijde van de beide, bij
het ongeval betrokken bestuurders, aihoger beroep gewezen door de Cor- leen
een van hen aansprakelijk verrectionele Rechtbank te Nijvel, klaart, ofschoon uit geen van de overwewaarnaar de zaak is verwezen;
gingen blijkt dat de schade, zoals ze is
Gelet op het arrest van het Hof ontstaan, zich ook zonder de fout van de
andere bestuurder zou hebben voorgevan 21 juni 1989 (5);
daan;
Overwegende dat het yonnis enkel
het bestreden vonnis bijgevolg, nu het
over de burgerlijke belangen uit- erop
wijst dat verweerder in cassatie het
spraak doet;
kruispunt is opgetreden toen de lichten
Over het middel : schending van de ar- op rood stonden en aldus een fout heeft
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk begaan, in de zin van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, niet wettig kon
Wetboek en 97 van de Grondwet,
beslissen dat tussen die fout en het ondoordat het bestreden vonnis van de geval geen oorzakelijk verband bestaat,
Correctionele Rechtbank te Nijvel, dat op de enkele grond dat eiser zijn voerop verwijzing bij het arrest van het Hof tuig opnieuw in beweging heeft gebracht,
van Cassatie van 21 juni 1989 is gewe- na te zijn gestopt op de door de wegmarzen, het beroepen vonnis teniet doet en keringen aangegeven plaats en dat hij
- - - . . . ; _ - - - - - - - - - - - - - - ; aldus, ook al is de tegenligger het rood
(2) Zie Cass., 12 jan. 1988, A.R. nr. 1359 licht voorbijgereden, een overtreding
heeft begaan, aangezien laatstgenoemde
(A.C., 1987-88, nr. 288).
voor eiser geen niet te voorzien hinder{3) Cass., 16 okt. 1986, A.R. nr. 7571 (A.C., nis opleverde; de fout van de ene be1986-87, nr. 95).
stuurder die van de andere niet uitsluit
(4) Zie Cass., 15 mei 1990, A.R. nr. 3508 en het bestreden vonnis, derhalve, nu
het niet vaststelt dat de schade, zoals zij
(A.C., 1989-90, supra, nr. 542).
is ontstaan, zich ook zou hebben voorge(5) Niet gepubliceerd.
daan, indien verweerder het kruispunt
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niet zou zijn opgereden bij rood licht,
niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek) en evenmin regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de beslissing
waartegen bet middel is gericht, onverenigbaar is met bet verwijzend
arrest van 21 juni 1989;

Nr. 557

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; verwijst verweerder in de kosten; verwij st de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik,
zitting houdende in boger beroep;
zegt dat krachtens artikel 1120 van
het Gerechtelijk Wetboek dat rechtscollege zich zal voegen naar de beslissing van het Hof betreffende het
door dat Hof beslechte rechtspunt.

Dat het middel dezelfde strekking
heeft als het middel dat in dat arrest is aangenomen;
23 mei 1990 - Verenigde kamers Dat bijgevolg over dat middel uit- Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter spraak moet worden gedaan door de Verslaggever: de h. Ghislain - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
verenigde kamers van het Hof;
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Over het middel :
Gryse.
Overwegende dat, zo al de rechter
op onaantastbare wijze de feiten
vaststelt waaruit hij het al dan niet
bestaan van een oorzakelijk verband tussen schuld en schade afleidt, het Hof evenwel nagaat of de
rechter uit zijn vaststellingen die
beslissing wettig heeft kunnen afleiNr. 557
den;
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat verweerder een kruispunt
ze KAMER - 23 mei 1990
is opgereden terwijl de lichten op
rood stonden; dat het nochtans beslist dat die fout niet in oorzakelijk WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN verband staat met het ongeval, op
ARTT. 12.3.1, TWEEDE LID, EN 76.2 - DRAAGgrond dat verweerder, krachtens arWIJDTE.
tikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement, voorrang genoot en hij Naar Juid van art. 12.3.1, tweede lid,
voor de eiser Chau geen niet te
Wegverkeersreglement verplicht een
voorziene hindernis vormde;
verkeersbord B1 op de openbare weg
of de rijbaan waaruit een weggebruiDat die redenen enkel betrekking
ker
gereden komt, laatstgenoemde
hebben op de ten laste van eiser bevoorrang te verlenen aan iedere bewezen verklaarde fout, maar niet
stuurder die rijdt op de openbare weg
impliceren dat, zonder de ten laste
op de rijbaan die hij oprijdt; de aanwevan verweerder bewezen verklaarde
zigheid van een dwarsstreep, gevormd
fout, de schade niettemin zou zijn
door witte driehoeken, als bepaald
door art. 76.2 van voormeld reglement,
ontstaan, zoals zij zich heeft voorgeop een kruispunt doch voorbij de
daan;
plaats waar die weggebruiker het
Overwegende dat de rechtbank,
kruispunt oprijdt, brengt niet mee dat
uit die redenen aileen, niet wettig
die weggebruiker eerst vanaf die
heeft kunnen afleiden dat de fout
dwarsstreep voorrangplichtig is (1).
die zij ten laste van verweerder bewezen had verklaard, niet tot de 1 - - - - - - - - - - - - - - - schade had kunnen bijdragen;
(1} Cass., 12 april 1983, A.R. nr. 7857 (A.C.,
1982-83, nr. 436).
Dat het middel gegrond is;
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(OCULA T. FOSTY, CARMONTAGE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8096)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 november 1989 in
hoger beroep gewezen door .de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen de verweerders ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, die niet in de kosten
van de strafvordering is veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om
zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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die de eerste verweerder vrijgesproken
heeft van het hem ten laste gelegde feit,
de voor haar aangestelde civielrechtelijk
aansprakelijke vennootschap, verweerster, buiten het geding heeft gesteld, en
de rechtbank onbevoegd heeft verklaard
om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvordering van eiser tegen de verweerders, ··in haar geheel bevestigt op
grond · dat beklaagde geen enkele schuld
treft, aangezien het ongeval te wijten is
aan het onvoorzichtige rijgedrag van de
aangestelde van eiser; dat immers verweerder overeenkomstig artikel 76.2 van
het Wegverkeersreglement gestopt is aan
de uit witte driehoeken bestaande dwarsstreep terwijl de aangestelde van eiser
op de voorrangsweg reed zonder « bij het
besturen van zijn voertuig voldoende rekening te houden met de plaatsgesteldheid en meer bepaald met de wegmarkering >>; dat dit « flagrant » gebrek aan
voorzichtigheid de enige oorzaak was
van het ongeval, « te meer daar de
kraanarm een duidelijk zichtbare en te
voorziene hindernis was »,

terwijL de voorrang. van de bestuurder
op de voorrangsweg gehlt zolarig zijn rijbe.weging duurt en ongeacht zijn rijgevielrechtelijke vordering:
drag, zodat de voorrangsplichtige bestuurder aileen dan van alle aansprakeOver het middel: schending van de. ar- lijkheid kan .worderi ontheven als de
tikelen 10, inzonderheid 10.1.1°, 12, inzon- rechter vaststelt datde nadering van de
derheid 12.3.1, tweede lid, a, en 76, inzon- voorranghebbende bestuurder onmogederheid 76.2 van het koninklijk besluit ' lijk kon worden :voorzien of dat de voorvan 1 december 1975 houdende algemeen rangplichtigde bestuurdel,' om een andere
reglement op de politie van het wegver- reden in een geval ·van overmacht verkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet- keerde; kra,chtens artikel 12.3.1, tweede
hoek en 97 van de Grondwet,
lid; van het Wegverkeersreg~ement een
doordat vaststaat, enerzijds, dat de op de openbare wet of op de rijbaan aanaangestelde van eiser op het ogenblik gebracht verkeersbord B1 de uit die weg
van het ongeval een met een container komende bestuurder verplicht voorrang
beladen vrachtwagen van 19 ton bestuur- te verlenen aan ieder andere bestuurder
de op de van het voorrangsbord B15 die rijdt op de openbare weg of de rijvoorziene weg Lodelinsart-Gilly en, an- ba,an die hij oprijdt; de omstandigheid
derzij ds, dat de beklaagde Fosty, thans dat op een kruispunt, doch voorbij de
eerste verweerder in cassatie, die uit de plaats waar die weggebruiker het kruisrue Didi kwam, welke rechts in de door punt oprijdt, een uit witte driehoeken bede aangestelde van eiser gevolgde rich- staande dwarsstreep als bedoeld in artiting lag en voorzien was van een ver- kel 76.2 van het Wegverkeersreglement
keersbord B1, door hem bestuurder is aarigebracht, niet tot gevolg heeft dat
kraanwagen van dertig ton op zodanige die weggebruiker pas voorrang verschulwijze tot stilstand heeft gebracht dat het digd is vanaf het ogenblik waarop hij
uiteinde van de 2 meter 50 hoger kraan- aan de dwarsstreep komt; eiser te dezen
arm, volgens de verbalisanten, « · juist ho- in zijn appelconclusie betoogde dat de
ven de . rand van de langs de hoofdweg eerste verweerder, ook al had hij, zoals
gelegen parkeerstroken hing », dat is ter de verbalisanten hebben vastgesteld, de
hoogte van de dwarsstreep gevormd door door hem bestuurder kraan ·tot stilstand
witte driehoeken, · die in het verlengde gebracht ter lloogte van de door witte
van die parkeerstroken op de grond wa- driehoeken g'evormde •dwarsstreep en
ren aangebracht; dat het bestreden von- ook al kwam het uiteinde van de kraan
nis de beslissing van de eerste' rechter niet voorbij die streep, niettemin aldus

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de ci-
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de voorrangsweg was opgereden en derhalve tekortgekomen was aan zijn verplichting voorrang te verlenen aan eiser
op de voorrangsweg; daaruit volgt dat,

eerste onderdeel, het bestreden vonnis,
nu het verklaart dat « het concrete en
doorslaggevende bewijs van een fout die
de schade zou hebben veroorzaakt of
verergerd niet is geleverd tegen de verweerder Fosty » op de enkele grond dat
hij gestopt is aan de uit witte driehoeken
bestaande dwarsstreep en dat die streep
de plaats aanduidde waar hij ingevolge
het verkeersbord B1 voorrang moest verlenen aan de bestuurders op de weg van
Lodelinsart, zonder in de redengeving
vast te stellen dat, in strijd met was eiser in zijn appelconclusie aanvoerde, die
dwarsstreep geen deel uitmaakte van de
hoofdweg, niet regelmatig antwoordt op
de conclusie van eiser en derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

Nr. 557

dwarsstreep in de zin van artikel
76.2 van het Wegverkeersreglement
is aangebracht, niet tot gevolg heeft
dat die weggebruiker pas voorrang
verschuldigd is vanaf het ogenblik
waarop hij aan de dwarsstreep
komt;
Overwegende dat het vonnis op de
conclusie van eiser antwoordt dat de
verweerder Jean Fosty zich niet
schuldig heeft gemaakt aan de hem
verweten overtreding van artikel
12.3.1, tweede lid, van het Wegverkeersreglement en geen fout heeft
begaan, op de enkele grond dat die
verweerder « overeenkomstig artikel
76 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 gestopt is ter hoogte
van de dwarsstreep, gevormd door
witte driehoeken, die de plaats aanduidde waar hij zo nodig moest
stoppen om voorrang te verlenen »;

tweede onderdeel, het enkele feit dat
de bestuurder, die uit een rijbaan met
Dat aldus het vonnis niet regelmaeen verkeersbord B1 komt, stopt aan de tig met redenen is omkleed en niet
dwarsstreep, gevormd door witte drie- naar recht is verantwoord;
hoeken, op zich nog niet betekent dat hij
zijn verplichting nakomt om voorrang te
verlenen aan de bestuurders op de wet
Dat beide onderdelen van het
die hij oprijdt, zodat het bestreden von- middel gegrond zijn;
nis de beslissing niet naar recht verantwoordt door de vaststelling dat hij daar
gestopt is, en derhalve de in het middel
vermelde artikelen 12, inzonderheid
12.3.1, tweede lid, a, 76, inzonderheid 76.2
Om die redenen, ongeacht de ovevan het Wegverkeersreglement, alsmede
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur- rige onderdelen van het middel die
· niet kunnen leiden tot ruimere casgerlijk Wetboek schendt;

Wat het eerste en tweede onderdee! betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 12.3.1, tweede lid, van het Wegverkeersreglement, een verkeersbod
B1 op de openbare weg of of de rijbaan de uit die weg komende weggebruiker verplicht voorrang te verlenen aan iedere andere bestuurder
die rijdt op de openbare weg of de
rijbaan die hij oprijdt; dat de omstandigheid dat op een kruispunt,
doch voorbij de plaats waar die weggebruiker het kruispunt oprijdt, een
uit witte driehoeken bestaande

satie, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet op
de civielrechtelijke vordering; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst de verweerders in twee derde
van de kosten en laat het overige
gedeelte ten laste van eiser; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.

23 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 558
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(GOISE T. COMPTE, DESCHUYTER)

Nr. 558
2• KAMER - 23 mei 1990

1° STRAF -

SAMENLOOP - EENDAADSE SAMENLOOP- EENHEID VAN OPZET- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - TERMIJNEN (AARD, DUUR) - AANVANG - STRAFVORDERING - VERSCHEIDENE FElTEN - EENHEID VAN OPZET.

3° MISDRIJF -

TOEREKENBAARHEID RECHTSPERSOON
HANDELSVENNOOTSCHAP - BEHEER - STRAFRECHTELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID.

1o De feitenrechter oordeelt op onaan-

tastbare wijze en in feite of verschilJende misdrijven wegens eenheid van
opzet een enkel strafbaar feit opleveren (1). (Art. 65 Sw.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8109)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
a) waarbij eiser vrijgesproken
wordt van bepaalde, hem ten laste
gelegde feiten :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gemis aan
belang;
b) waarbij hij veroordeeld wordt
wegens de andere, hem ten laste gelegde feiten :
Over het middel: aangevoerd in de
memorie waarvan een door de griffier
van het Hof eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd :

Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze en in feite oor2° Wanneer de rechter een beklaagde tot deelt of misdrijven wegens het beeen enkele correctionele straf veroor- staan van eenheid van opzet een endeelt wegens verscheidene feiten die, kel strafbaar feit opleveren;
naar zijn oordeel, voortvloeien uit een
Overwegende dat uit de vermelenkel opzet, en uit de data van de bewezen verklaarde feiten blijkt dat die dingen van het arrest blijkt dat, valfeiten zonder onderbreking van meer gens het oordeel van de appelrechdan drie jaar op elkaar volgen, gaat de ters, de feiten, die aan eiser ten
verjaringstermijnen van de strafvorde- laste waren gelegd in de twee aan
ring pas na het Jaatste feit in (2).
hen onderworpen zaken, als een en
hetzelfde misdrijf moeten worden
aangemerkt;
3° De strafrechtelijke verantwoordelijk"
Overwegende dat het arrest erop
heid voor de bij of naar aanleiding van
het beheer van een handelsvennoot- wijst dat tussen geen van die feiten,
schap begane misdrijven kan rusten waarvan de laatste dagtekent van 27
op de feitelijke beheerders van die maart 1986, meer dan drie jaar vervennootschap, ook al zijn ze niet de or- lopen zijn;
ganen ervan (3).
Overwegende dat de appelrechters, door aldus op grond van de gegevens van de zaak te beslissen dat
(1) Cass., 7 maart 1990, A.R. nr. 7828 (A.C., alle tegen eiser bewezen verklaarde
1989-90, supra, nr. 413).
feiten voortvloeien uit hetzelfde op(2) Cass., 17 juni 1987, A.R. nr. 5760 (A.C., zet en slechts een enkel strafbaar
1986-87, nr. 635).
feit opleveren, wettig hebben beslist
(3) Zie Cass., 25 april 1989, A.R. nr. 2712 dat de verjaringstermijn van de
(A.C., 1988-89, nr. 484).
strafvordering pas op 27 maart 1986
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is ingegaan; dat zij zodoende noch
de procesvoorschriften » noch het
gezag van gewij sde van het beroepen vonnis van de correctionele
rechtbank van 12 juni 1986 hebben
miskend;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het kritiek oefent op het
vonnis van 12 juni 1986 van de correctionele rechtbank of op de vorderingen van het openbaar ministerie
in beide zaken, geen verband houdt
met de bestreden beslissing en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige
voor de misdrijven die worden gepleegd in of naar aanleiding van het
bestuur van een handelsvennootschap als strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden beschouwd degenen die die vennootschap in feite
besturen, ook al zijn zij niet de organen van die vennootschap;
Overwegende dat het arrest, om
eiser op strafrechtelijk gebied aansprakelijk te verklaren voor de misdrijven die het tegen hem bewezen
verklaart, de feitelijke gegevens van
de zaak preciseert waaruit de rechters hebben afgeleid dat de nalatigheden of strafbare daden het werk
zijn van eiser;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 690, 706, 707, 2257 en 2262
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de vordering van de huidige verweerders tot afbraak van een terras op het erf van de
eisers, net zoals de eerste rechter, niet

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kos.ten.

(1) Zie Cass., 10 april 1981 (A.C., 1980-81, nr.
466); DE PAGE, Droit civil, d. V, nr. 995, d. VI,
nrs. 511-521, 575, 620-627; R. DERINE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht, d. I B, nr. 373; K. LINDEMANS, A.P.R.,
Erfdienstbaarheden, nr. 555.

23 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - . Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Nimal,
Brussel.

(2) en (3) Het O.M. concludeerde tot de vernietiging van het bestreden vonnis op grand
van het eerste middel, daar het van oordeel
was dat het vonnis niet de vaststelling inhoudt
dat verweerders het litigieuze uitzicht hebben
gedoogd totdat ze een waning bouwden op
hun erf.

Nr. 559

«

1e

KAMER -

25 mei 1990

1° ERFDIENSTBAARHEID -

UITZICHTEN OP HET EIGENDOM VAN DE NABUUR VERKRIJGING DOOR DERTIGJARIG BEZIT AANVANG.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN ERFDIENSTBAARHEID - UITZICHTEN OP HET
EIGENDOM VAN DE NABUUR - VERKRIJGING
DOOR DERTIGJARIG BEZIT - AANVANG.

1° en 2° De door dertigjarig bezit verkrijgende verjaring van een voortdurende
en zichtbare erfdienstbaarheid als uitzichten loopt in de regel van de dag
van de voltooiing van het werk waardoor de erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend (1) (2). (Artt. 678, 688 en 690
B.W.)
(ROORYCK, SAMPERS
T. BALLINCKX, VERMERGHT)
ARREST

(A.R. nr. 6949)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 februari 1988 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
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verjaard acht, op grand « dat de eerste
rechter te recht geoordeeld heeft dat het
uitgangspunt der verjaring niet is het
ogenblik waarop (eisers) hun waning
hebben gebouwd (naar uit de vaststelling
van de eerste rechter, p. 3, voorlaatste
alinea, blijkt: januari 1952), doch wei het
ogenblik waarop (verweerders) hun waning tegen deze van (eisers) hebben aangebouwd (naar uit de vaststellingen van
de eerste rechter, p. 4, eerste alinea,
blijkt : in de loop van 1954), zodat nog
geen verjaring was ingetreden bij het inleiden der vordering (van 14 januari
1983, datum der neerlegging ter griffie
van de conclusie welke die eis tot afbraak bevat, zoals blijkt uit het vonnis a
quo, p. 2, voorlaatste alinea), daar het
bouwen (door verweerders) geschiedde
in 1954 »,
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deringen verjaren door verloop van dertig jaren (artikel 2262 van het Burgerlijk
Wetboek) te rekenen, zoals uit artikel
2257 van het Burgerlijk Wetboek blijkt,
vanaf de dag waarop het recht om de
rechtsvordering in te stellen, ontstaat,
derhalve vanaf het ogenblik dat de afbraak van het terras kan geeist worden;
·zodat het bestreden vonnis, nu het. voor
het beginpunt der. verjaring niet het
bouwtijdstip van het terras neemt, maar
het bouwen door de verweerders op hun
erf, aldus enerzijds, in zoverre het de
verkrijgende verjaring van een actieve
erfdienstbaarheid ten gunste van het erf
van de eisers afwijst, dit doet op grand
van een vereiste (bouwen op het dienend
erf) die geen steun vindt in artikel 6.90
van het Burgerlijk Wetboek en dit derhalve schendt; anderzijds, in zoverre het
de bevrijdende verjaring afwijst van de'
passieve erfdienstbaarhe'id wegend op
het erf van de eisers, dit slechts kan
doen met schending van de artikelen 706
en 707 van het Burgerlijk Wetboek, nu
de met deze passieve erfdienstbaarheid
strijdige daad bestaat in het bouwen van
het litigieuze terras en niet in enig bouwen door de verweerders op hun erf; de
·beslissing de rechtsvordering tot afbraak
van het terras niet verjaard te verklaren
in elk geval een schending inhoudt van
de artikelen 2257 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, nu sinds het tijdstip
waarop deze vordering kon worden ingesteld, dit is sinds het bouwen van het
terras in kwestie, meer dan dertig jaren
verlopen waren :

terwijl eisers in hun akte van hager
beroep (p. 5, rubriek 2.a) erop hadden gewezen dat het litigieuze terras « uitzicht
(geeft) op het naastliggend pand van
(verweerders) '' en « reeds meer dan 31
jaar onveranderd bestaat » en zich badden beroepen op verjaring « verworven
op 8 januari 1982 »; de eisers derhalve
hadden laten gelden dat voor hen, wat
de tegenvordering tot afbraak van het litigieuze terras betreft, de verjaring van
dertig jaren verworven was; enerzijds,
voor zover het gaat om de verkrijgende
verjaring (dertigjarig bezit bedoeld bij
artikel 690 van het Burgerlijk Wetboek),
van een actieve erfdienstbaarheid ten
gunste van het erf van de eisers, berustende op het feit dat de eisers gedurende
minstens dertig jaren op niet wettelijke
Overwegende dat de tegenvordeafstand een uitzicht van op het litigieuze ring van de verweerders strekte tot
terras hebben bezeten, het aanvangspunt beeindiging van het rechtstreeks uitvan deze dertigjarige termijn onafhanke- zicht dat de eisers op het erf van de
lijk is van het tijdstip waarop op het dienende erf (in casu van de verweerders) verweerders hebben vanaf een teris gebouwd; anderzijds, voor zover het ras ter hoogte van de eerste verdiegaat om de bevrijdende verjaring van de ping;
passieve erfdienstbaarheid wegend op
Overwegende dat het recht op uithet erf van de eisers, om met name geen zicht vanop een terras een voortduterras te bouwen op niet wettelijke af- rende en zichtbare erfdienstbaarstand, deze erfdienstbaarheid tenietgaat
door het niet-uitoefenen daarvan gedu- heid is die door een dertigjarige
rende dertig jaren (artikel 706 van het bezit kan worden verkregen;
Burgerlijk Wetboek) en deze dertig jaren
Dat de verkrijgende verjaring van
beginnen te lopen, wanneer het (zoals in een dergelijke erfdienstbaarheid in
casu) een voortdurende erfdienstbaar- de regel loopt van de dag van de
heid betreft, van de dag dat een met de
erfdienstbaarheid strijdige daad is ver- voltooiing van het werk waardoor de
richt (artikel 707 van het Burgerlijk Wet- erfdienstbaarheid wordt uitgeoefend;
hoek), derhalve in casu vanaf het bou- dat de verjaring evenwel niet loopt
wen van het terras op niet-wettelijke zolang de bezwarende toestand door
afstand; in elk geval, voor wat de bevrij- de eigenaar van het lijdend erf endende verjaring aangaat, aile rechtsvor- , kel wordt gedoogd; dat in dit geval
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van hoger beroep slechts een getuigenverhoor aanboden tot bewijs van het feit
dat de bewuste boom reeds meer dan 40
jaren op die plaats staat, aan de aangehaalde passus uit de akte van hoger beroep van de eisers een beperkende interpretatie geeft die onverenigbaar is met
haar bewoordingen (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de eisers in de hiervoor (eerste onderdeel) aangehaalde passus uit hun akte van hoger beroep een
bewijs hadden aangeboden met alle middelen, de aldus aangeboden bewijsmiddelen derhalve niet beperkt zijn tot het getuigenverhoor; zodat het bestreden vonnis, in zoverre het nalaat uitspraak te
doen over de toelaatbaarheid voor de eisers met andere bewijsmiddelen dan een
getuigenverhoor te bewijzen dat de bewuste boomer al meer dan 40 jaar staat,
aldus nalaat over een der punten van de
vordering van de eisers uitspraak te
doen, met name over die punten van de
vordering die ook andere bewijsmiddelen
aanboden dan het getuigenissenverhoor
(schending van artikel 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, de eisers in hun hiervoor (eerste onderdeel) geciteerde passus
uit hun akte van hoger beroep hadden
doen gelden dat zij met alle bewijsmiddelen wensten aan te tonen dat de bewuste boom reeds meer dan 40 jaar op
Over het tweede middel: schending zijn huidige plaats staat; zodat het bevan de artikelen 97 van de Grondwet, streden vonnis, in zoverre het aan de ei1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet- sers het gebruik van andere bewijsmidhoek en 1138, 3°, van het Gerechtelijk delen dan een getuigenverhoor ontzegt
ten bewijze van het feit dat de bewuste
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, met be- boom reeds meer dan 40 jaar op zijn huitrekking tot de tegen de eisers gerichte dige plaats staat, aldus de vordering van
vordering tot het rooien van de berk, aan de eisers ten dele afwijst (nu ze immers
de eisers slechts een getuigenverhoor het bewijs met alle middelen hadden getoestaat, op grond dat de eisers « de ver- vorderd) zonder enige motivering voor
jaring inroepen daar deze boom reeds deze gedeeltelijke afwijzing te geven, bijmeer dan 40 jaren op zijn huidige plaats gevolg in zoverre niet regelmatig met restaat; dat (eisers) geen bewijs van deze denen is omkleed (schending van artikel
bewering brengen; doch wel dat zij e.en 97 van de Grondwet) :
getuigenverhoor aanbieden en op deze
W at het eerste onderdeel betreft :
vraag dient ingegaan » (p. 2, rubriek 2b),
Overwegende dat het bestreden
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun akte van hoger beroep (p. 6, laatste vonnis, met betrekking tot het bedrie regels) hadden gesteld: « Hoe dan wijs van de tijd dat de litigieuze
ook is de vordering in uitroeiing ver- berk op zijn betwiste plaats staat,
jaard, waar deze boom op zijn huidige niet zegt dat de eisers « slechts »
plaats reeds meer dan 40 jaar staat; (ei- een getuigenverhoor aanbieden; dat
sers) bieden hiervoor het bewijs aan met het, door te oordelen dat de eisers
alle middelen »,
een getuigenverhoor aanbieden, van
zodai het 'bestreden vonnis, in zoverre de akte van beroep, volgens welke
het aanneemt dat de eisers in hun akte ter zake het bewijs « met alle midde verkrijgende verjaring van het
recht op uitzicht pas begint te !open
vanaf het tijdstip dat het gedogen
ophoudt;
Overwegende dat het bestreden
vonnis zegt « dat het uitgangspunt
der verjaring (te dezen) niet is het
ogenblik waarop (de eisers) hun waning hebben gebouwd doch wei het
ogenblik waarop (de verweerders)
hun woning tegen deze van (de eisers) hebben aangebouwd »;
Dat de rechter aldus aanneemt
dat de verweerders in feite geen
hinder hebben gehad van de uitoefening door de eisers van het voordeel
van het uitzicht vanop hun terras,
totdat de verweerders een waning
op hun erf hebben gebouwd;
Dat die vaststelling, welke inhoudt dat de verweerders totdat ze
een woning bouwden op hun erf het
litigieuze uitzicht hebben gedoogd,
de beslissing naar recht verantwoordt dat de verkrijgende verjaring ten voordele van de eisers pas
vanaf het aanbouwen van de woning
van de verweerders begon te !open;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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delen » wordt aangeboden, een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat het
doen van een aanbod van bewijs
door alle middelen rechtens geen
punt van een vordering is in de zin
van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, en, anderzijds, dat
het vonnis de eisers de aanwending
van andere bewijsmiddelen dan het
getuigenverhoor niet ontzegt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

een raad van de Orde van Advocaten,
worden aangevoerd in een verzoekschrift dat is ingediend door een
advocaat tegen wie voor die raad
tuchtvervolgingen aanhangig zijn, bij
verzoeker een wettige verdenking kunnen doen ontstaan ten aanzien van de
strikte onpartijdigheid van de raad bij
de beoordeling van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging, onttrekt het
Hof de zaak aan die raad van de Orde
en verwijst ze naar de raad van de Orde van een ander arrondissement (1).
(Artt. 648 en vlg. Ger.W.)
(G... T. RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN
VAN DE BALlE TE ... )
ARREST

(A.R. nr. 7067)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
HET HOF; - Gelet op het met rede kosten.
denen omklede verzoekschrift dat
25 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter: op 1 december 1989 namens J ... G ...
door Mr. Delahaye, advocaat bij het
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Strijdige Hof, ter griffie van het Hof is ingeconclusie (3) van de h. D'Hoore, advo- diend, en waarbij verzoeker vraagt
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. dat de tegen hem ingestelde tuchtvervolging aan de raad van de Orde
van Advocaten te ... zou worden onttrokken;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat: 1° verzoeker op 5
augustus 1988 gedagvaard is voor de
raad van de Orde van Advocaten te
ter zake van overtredingen
Nr. 560
van de plichtenleer, te weten: A. het
dagvaarden van H ... V... zijn client,
1e KAMER - 25 mei 1990
zonder toelating van de stafhouder,
B. de niet-betaling van zijn priveschuld aan V... , C. het niet betalen
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK van gelden en van schulden aan V... ,
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN het niet plaatsen van gelden op een
- WETTIGE VERDENKING - ADVOCAAT speciale rekening en het verrichten
TUCHTVERVOLGING VOOR EEN RAAD VAN DE
van een ongeoorloofde compensatie;
ORDE VAN ADVOCATEN - ONTTREKKING VAN
2° de raad van de Orde bij beslissing
DE ZAAK AAN DE RAAD WEGENS WETTIGE
van
10 november 1988 het verVERDENKING - VERWIJZING VAN DE ZAAK
zoekschrift van requestrant tot wraNAAR DE RAAD VAN DE ORDE VAN EEN ANking van leden van de raad heeft afDER ARRONDISSEMENT.
gewezen; verzoeker op 28 november
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt 1988 tegen die beslissing hoger bedat de omstandigheden die, met het roep heeft ingesteld bij de tuchtraad
oog op de onttrekking van de zaak aan

(3) Zie voetnoot 2 van arrest nr. 559 :

(1) Cass., 26 maart 1987, A.R. nr. 7913 (A.C.,
1986-87, nr. 449).
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van beroep bij het Hof van Beroep
te ... ; hij evenwel op 9 januari 1990
van dat beroep afstand heeft gedaan; 3° eerder bij scheidsr:echterlijke l>~slissing van 30 janua~i 1984,
gewezen door de arbitragecommjssie van de raad van de Orde. van Advocaten te ... , uitspraak was gedaan
over honorariumbetwistingen tussen
verzoeken en zijn client, voornoemde' H ... V ... ; verzoeker daarop V... op
4 april 1984 had gedagvaard voor de
Rechtbank van Eerste Aanleg te :.. ,
tot nietigverklaring van de scheidsrechterlijke beslissing van 30 januari 1984; de rechtbank van eerste
aanleg op 5 juni 1986 de vordering
van requestrant ongegrond verklaarde; het Hof van Beroep te ... , bij arrest van 22 maart 1988, op het hoger
beroep van verzoeker, het voormeld
vonnis nietig heeft verklaard, op
grond, onder meer, dat de 'litigieU:ze
arbitrageovereenkomst acin de zijde
van verzoeker een wilsgebrek vertoonde, omdat. hij, wegen·s het vobrschrift van het « reglement van' ihwendige orde >> van de raad van de'
Orde van Advocaten te ... en het
aandringen van de voorzitter van
het scheidsgerecht, gemeend had tot
arbitrage verplicht te zijn, en hij
tuchtrechtelijk geen andere keuze
had gehad; 4° de raad van de Orde
van Advocaten te ... op 22 december
1988 derdenverzet heeft gedaan tegen het arrest van 22 maart 1988
van het Hof van Beroep te ... , dat de
eerder vermelde beslissing van de
arbitragecorrimissie van de raad van
de Orde van Advocaten te ... nietig
heeft verklaard, ten einde het door
verzoeker tegen het vonnis van 5 juni 1986 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... ingestelde hoger be~
roep niet ontvankelijk altharis onge"
grond te doen verklaren;

Nr. 561

van de Orde van Advocaten gewezen beslissing inzake de honorariumbetwistingen gerezen tussen V...
ep. requestrant; anderdeels, dat de
tuchtvervolging die tegen verzoeker
is ingesteld bij voornoemde raad
van de Orde, op telastleggingen berust die rechtstreeks verband houden met de bedoelde honorariumbetwisting en de daaraan door de
: nietig verklaarde scheidsrechterlijke
beslissing gegeven oplossing;
Dat die omstandigheden bij verzoeker een wettige verdenking kunnen doen .ontstaan ten aanzien van
de strikte onpartijdigheid van de
raad bij de beoordeling van de tegen
, hem ingestelde tuchtvervolging;

Om die 1·edenen, beveelt de verwijzing van de zaak naar de raad
van de Orde van Advocaten te K. .. ;
· veroo:rdeelt de Orde van Advocaten
te ... in de kosten, begroot op nul
frank.
25 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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1e KAMER - 25 mei 1900
Overwegende, eensdeels, dat de
raad van de Orde van Advocaten te
... , door middel van derdenverzet,
- BEGRIP, VEREISTEN
ge'intervenieerd heeft in het geding OVEREENKOMST
- TOESTEMMING - TOTSTANDKOMI:VG VAN
gevoerd tussen verzoeker en zijn
DE OVEREE:'\KOMST - OP EEN AFSTAKD GEclient V... , ter zake van de geldigSLOTEN OVEREENKOMSTEN - PLA.ATS E:V
heid van de op 30 januari 1984 door
TIJDSTIP WAAROP DE WILSOVEREEXSTEMde arbitragecommissie van de raad
MING TOT STAKD KOlv!T
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Met betrekking tot op een afstand gesloten overeenkomsten geldt als regel
van suppletief recht dat de overeenkomst tot stand komt op het tijdstip
waarop degene die het aanbod heeft
gedaan, van de aanvaarding kennis
neemt of daarvan redelijkerwijze kennis had kunnen nemen; dat tijdstip bepaalt tevens de plaats waar de overeenkomst wordt geacht tot stand te
zijn gekomen (1).
{PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE GEORGES VELDEMAN N.V. T. LEFEVRE)

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in
substantie gezegd:

De voorziening werd, met toepassing
van artikel 642 Ger.W., ingesteld door de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.
Blijkens de bestreden beschikking van
de Arrondissementsrechtbank te Tongeren van 21 februari 1990 diende er, ten
einde de territoriaal bevoegde rechter
aan te wijzen, geantwoord te worden op
de vraag waar en wanneer de overeenkomst tot stand kwam die gesloten werd
tussen de N.V. Georges Veldeman, gevestigd te Bree, in het gerechtelijk arrondissement Tongeren, enerzijds, en Pascal
Lefevre, woonachtig te Waver, in het gerechtelijk arrondissement Nijvel, anderzijds.
De arrondissementsrechtbank, die de
Rechtbank van Koophandel te Nijvel als
de territoriaal bevoegde rechtbank aanwees, oordeelde « dat de wilsvereniging
van de (contractanten) plaatsvond op het
ogenblik dat Pascal Lefevre het aanbod
aanvaardde door het ondertekenen van
de overeenkomst », waarbij zij dus impliciet als regel stelde dat een overeenkomst tussen van elkaar verwijderde partijen tot stand komt op de plaats waar het
aanbod aanvaard wordt.
Daarentegen wordt ingebracht dat de
wilsvereniging van de partijen pas dan
plaatsheeft wanneer de partij die het
aanbod deed, kennis heeft of althans
kennis kan hebben van de aanvaarding
van het aanbod, d.i. te dezen te Bree, gerechtelijk arrondissement Tongeren.
De problematiek in verband met de
totstandkoming van overeenkomsten bij
wijze van aanbod en aanvaarding tussen
(1) Zie cone!. O.M.
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van elkaar verwijderde partijen vertoont
niet aileen een theoretisch maar ook een
praktisch belang, dat niet beperkt blijft
tot het geval waarin, zoals te dezen, toepassing wordt gemaakt van de bepaling
van artikel 624, 2°, Ger.W. overeenkomstig welke de vordering kon worden gebracht voor de rechter van de plaats
waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan.
De aan het probleem gegeven oplossing kan ook nog praktisch belang hebben, met name voor de bepaling van het
tijdstip van de eigendomsoverdracht, van
de overgang van het risico en van het
vertrekpunt van de verjarings- en andere
termijnen, voor de herroeping en, in het
internationaal privaatrecht, voor de bepaling van de toepasselijke wetgeving en
van de vorm waarin de rechtshandeling
moet worden verricht (2).
De kwestie raakt evenwel de openbare
orde niet. De partijen mogen zelf bepalen wanneer en waar het contract dat zij
sluiten, geacht moet worden tot stand te
zijn gekomen. Hun bedoelingen dienaangaande kunnen door de rechter, met
inachtneming van de ter zake geldende
gebruiken, worden afgeleid uit de omstandigheden van de zaak.
Aileen in de gevallen waarin geen enkele van die uitdrukkelijke of stilzwijgende aanwijzingen aangaande de wil
van de partijen voorhanden is, moet een
principiele keuze worden gemaakt; het is
immers ondenkbaar dat een overeenkomst geacht zou moeten worden op
twee verschillende tijdstippen en plaatsen te zijn ontstaan.
Tevens dient gelet te worden op de gebruikte communicatiemiddelen. Het aanbod en de aanvaarding kunnen medegedeeld worden per brief, per telegram, per
telefoon, per telefax en andere middelen
die in de moderne techniek ter beschikking staan.
In zoverre de oplossing van het vraagstuk afhangt van het gebruikte communicatiemiddel en de gedrang of de bedoeling van de partijen, gaat het om een
feitenkwestie.
Naarmate die oplossing gevonden
moet worden door de toepassing van een
suppletieve regel gaat het om een rechtskwestie (3).

1-----------------R.
Handboek Burgerlijk Recht,
(2)

DEKKERS,

1971, t. II, blz. 60, nr. 102.
(3) RENARD, VIEUJEAN en HANNEQUART,« Theorie generale des obligations ''• Les Nm·eJJes,
Droit Civ t. IV, nr 279
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Blijkens de overzichten van jurispruDe regel die dan op suppletieve wijze
bepaalt waar en wanneer het contract dentie heeft de rechtbank over het algetot stand komt, is een rechtsregel waar- meen de uitspraak van het Hof gevolgd
van de schending in cassa,tie ten toets (7).
kan komen (4).
Ook de rechtsleer keurt die in belangVerschillende rechtssystemen hebben rijke mate goed, maar blijft niettemin
getracht bedoelde suppletieve rechtsregel verdeeld.
te formuleren (5).
In zijn commentaar op het voormeld
Volgens een eerste systeem is de aan- arrest van het Hof verklaart prof. J. Heevaarding van het aanbod bepalend. In nen zich voorstander van een gecorrieen variant daarop wordt vereist dat die geerde ontvangstleer. Hij meent dat het
aanvaarding door een materiiHe hande- vereiste van de wederzijdse kennis van
ling tot uitdrukking is gebracht, bv. door het akkoord over het ontwerp van de
de verzending van een brief. Men overeenkomst ietwat te ver gaat en dat
spreekt aldus van de aanvaardingsleer het voldoende is dat de acceptant zijn
met als variant de expeditieleer.
toestemming niet meer kan intrekken
Volgens een ander systeem is de ont- buiten het medeweten van de aanbieder
vangst van de aanvaarding bepalend. (8).
Een eerste variant houdt voor dat de
In zijn studie << Het ontstaan van overovereenkomst ontstaat op het tijdstip en eenkomsten tussen verwijderde persode plaats waarop de partij die het aan- nen » onderzoekt de rechtsgeleerde E.
bod deed, van de aanvaarding kennis Wymeersch de verschillende stelsels en
neemt.
verdedigt nog een zekere vorm van aanEen tweede variant brengt aan die vaardingsleer. Volgens hem heeft de
stelling een correctief en leert dat de wilsovereenstemming plaats op het tijdovereenkomst ontstaat op het tijdstip stip van de aanvaarding van het aanbod
waarop hij die het aanbod deed, van de door de geadresseerde en niet op het laaanvaarding kennis neemt of althans re- tere tijdstip van de ontvangst van de
delijkerwijze geacht moet worden ervan aanvaarding door de aanbieder (9).
kennis te hebben genomen.
In de Nederlandse doctrine en jurisDe zgn. ontvangstleer heeft aldus als prudentie wordt de gecorrigeerde ontvariant de vernemingsleer, al dan niet vangst-vernemingstheorie vrijwel algemeen aanvaard (10).
met correctief.
In zijn arrest van 16 juni 1960 inzake
Ook in West-Duitsland en Italii~ geldt
Tabacongo tegen Xenophontos oordeelde een regeling welke met die opvatting
uw Hof met betrekking tot een contract verwant is (11).
van borgstelling dat de borgstelling, zoDe Franse rechtspraak en rechtsleer
als elk contract, voor haar totstandko- zijn verdeeld. Lange tijd onthield het
ming vereist niet alleen het eenvoudig Franse Hof van Cassatie zich van enige
samenbestaan van de wilsuitingen van stellingname, oordelend dat het een feide partijen, maar ook het samentreffen telijke kwestie betrof.
van die wilsuitingen, dit is het bewustBij zijn arrest van 21 maart 1932
zijn van hun akkoord over het voorwerp
van het contract. Die voorwaarde wordt kwam het Hof op die rechtspraak terug
pas geacht vervuld te zijn wanneer de en oordeelde : « que la formation de la
pollicitant kennis heeft gehad of, in ieder promesse est realisee, et le contrat rendu
geval, heeft kunnen krijgen van de uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding
(7) Zie : T.P.R., 1966, biz. 94, nr. 38; 1969, biz.
van zijn aanbod (6).
413; 1975, biz. 463, nr. 24; R.C.J.B., 1969, biz.
Aldus heeft het Hof zich duidelijk uit- 204, nr. 18; 1975, biz. 490, nr. 40.
gesproken voor de gecorrigeerde ont(8) J. HEENEN, R.C.J.B., 1962, 307.
vangst-vernemingsleer.

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

Art. 95 van de Grondwet; J. HEENEN, noot
bij Cass., 16 juni 1960, Rev. Grit. de Jur.
Beige, 1962, biz. 305.

(9) T.P.R., 1969, biz. 413 en vlg.

(4)

(5) R. VANDEPU'ITE, De overeenkomst, biz. 51;
R. DEKKERs, Handboek Burgerlijk recht, t. II,
biz. 59
(6) A.C., 1960, 932

(10) Mr. C. AsSER's, Handleiding tot de beoefening van bet Nederlands Burgerlijk recht,
Verbintenissenrecht, Dee! II; Algemeen Leer
der Overeenkomsten, door mr. L.E.H. RUTTEN,
biz. 108.
(11) R. VANDEPU'ITE, De overeenkomst, biz.
52.

Nr. 561
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parfait par !'acceptation des propositions
qui sont faites, des l'instant ou cette acceptation a lieu » (12).
In dezelfde periode velde het Franse
Hof van Cassatie evenwel nog een reeks
arresten die terug aansloten bij de vroegere opvatting dat het probleem van louter feitelijke aard is.
De in Frankrijk ter zake heersende
verwarring wordt door de rechtsleer aldaar toegeschreven aan de dualiteit van
die rechtspraak (13).
Het Verdrag houdende een eenvormige
wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, opgemaakt te 's-Gravenhage op 1 juli 1964 en
goedgekeurd bij de wet van 15 juli 1970
heeft aan de hand van een elftal regelen
een stelsel uitgebouwd dat aanleunt bij
de ontvangstleer (14).
Het Verdrag gaat ervan uit dat de aanvaarding in de regel bestaat in een verklaring die de aanbieder bereikt, ongeacht op welke wijze (art. 6.1).
De verklaring van aanvaarding heeft
slechts gevolg wanneer zij de aanbieder
bereikt binnen de termijn die hij heeft
bepaald of, bij gebreke daarvan, binnen
een redelijke termijn, in aanmerking genomen de omstandigheden van de transactie, de snelheid van de door de aanbieder gebezigde communicatiemiddelen en
de gewoonte.
Uit dit beknopt overzicht van de huidige stand van zaken mogen blijken dat de
oplossing die het Hof dertig jaar geleden
aan het besproken probleem heeft gegeven, strookt met de opvatting van de
wetgever, zoals die sedertdien in voormeld verdrag tot uiting is gekomen, en
met regels die in het internationaal privaatrecht gelden.
Dat de handhaving ervan mede in het
belang van de rechtszekerheid noodzakelijk lijkt, behoeft hier geen verder betoog.
De discussie over de besproken kwestie kunnen tot hun eenvoudigste vorm
worden herleid, als men er rekening mee
houdt dat het om wilsverklaringen gaat.

Die worden aileen kenbaar gemaakt
door middel van een voor de ander waarneembare uitdrukking.
Om een overeenkomst te doen ontstaan moet de wil verklaard zijn aan de
contractspartner. De brief kan wel een
middel zijn om zijn wil aan de wederpartij mede te delen, maar daarvoor is nodig dat deze de brief leest; eerst dan
heeft de verklaring plaats. Het is nochtans mogelijk dat de auteur van het aanbod voor wie de brief met acceptatie van
het aanbod is bestemd, afwezig is of verhinderd is er kennis van te nemen, misschien zelfs dat hij met opzet de brief
ongeopend laat.
Die eventualiteiten worden ondervangen door de correctie die hierin bestaat
dat de wilsovereenstemming tot stand
komt op het tijdstip waarop de aanbieder van de aanvaarding kennis neemt of
daarvan althans redelijkerwijze kennis
kon nemen.
Het ligt voor de hand dat dit tijdstip
tevens de plaats bepaalt.
Ik concludeer tot de vernietiging van
de bestreden beslissing en tot verwijzing
van de zaak naar de rechtbank van
koophandel te Tongeren.
Besluit: vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 7158)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 21 februari 1990
door de Arrondissementsrechtbank
te Tongeren gewezen;
·

Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet en van de artikelen 1101, 1102, 1108, 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de
Rechtbank van Koophandel te Nijvel territoriaal bevoegd verklaart op grand van
de overweging « dat de wilsvereniging
van de contracten plaats vond op het
ogenblik dat verweerder het aanbod aanvaardde door het ondertekenen van het
contract "•
terwijl tussen personen die van elkan(12) D.P., I, 65, en noot Salle de la Marnierder verwijderd zijn, het niet voldoende is
re.
dat de wilsuitingen van partijen elk op
(13) DALLOZ, Encyclopedie Juridique, Reper- zich bestaan, maar vereist is dat de aantoire de droit Civil, 2e ed. t. III, V• Consente- bieder kennis heeft of minstens kennis
ment, nrs. 84 en vlg.
heeft kunnen hebben van de aanvaar(14) Ret Verdrag is voor Belgie in werking ding van zijn aanbod; slechts dan heeft
sedert 23 augustus 1972; wet 15 juli 1970, B.S., de wilsvereniging van de contractanten
plaats; het contract kwam daarom tot
14 jan. 1971, erratum B.S., 1 dec. 1979.
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stand te Bree, arrondissement Tongeren,
waar aanlegger kennis heeft genomen of
kon nemen van de aanvaarding, zodat de
Rechtbank van Koophandel te Tongeren
territoriaal bevoegd is :

25 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. T. Ickmans, Tongeren, G. Goffin, Tongeren, en H. Franssens, Tongeren.

Overwegende dat de beschikking
vermeldt dat de eiseres gevestigd is
te Bree en de verweerder te Waver;
dat zij voorts vaststelt dat << de overeenkomst (... ) volledig per wisseling
van telefaxen tot stand (zou) zijn gekomen » en oordeelt << dat de wilsvereniging van de contract(ant)en
plaatsvond op het ogenblik dat verweerder het aanbod aanvaardde
door het ondertekenen van de overeenkomst »; dat het aldus impliciet Nr. 562
aanneemt dat de overeenkomst te
Waver is gesloten en op grond daar3e KAMER - 28 mei 1990
van oordeelt dat niet de Rechtbank
van Koophandel te Tongeren, maar
wel de Rechtbank van Koophandel WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP
te Nijvel bevoegd is om van de vorWERKLOOSHEIDSU!TKERING - JONGE WERKdering kennis te nemen;
NEMERS - ONDERWIJSINRICHTING DIE DOOR
DE STAAT IS OPGERICHT, ERKEND OF GESUBOverwegende dat de beschikking
SIDIEERD - BEGRIP.
zodoende impliciet als regel stelt dat
een overeenkomst tussen van elkaar Krachtens art. 124 Werkloosheidsbesluit
verwijderde partijen tot stand komt
zijn jonge werknemers gerechtigd op
werkloosheidsuitkering op :roorwaarde
op de plaats waar het aanbod wordt
a.m. dat zij een bepaalde studie hebaanvaard;
Overwegende evenwel dat met betrekking tot op afstand gesloten
overeenkomsten als regel van suppletief recht geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het tijdstip
waarop degene die het aanbod heeft
gedaan, van de aanvaarding kennis
neemt of daarvan redelijkerwijze
kennis had kunnen nemen; dat dit
tijdstip tevens de plaats bepaalt
waar de overeenkomst wordt geacht
tot stand te zijn gekomen;
Dat het middel gegrond is;

ben beeindigd in een onderwijsinrichting die door de Staat is opgericht, erkend of gesubsidieerd; aan dit vereiste
is niet voldaan, wanneer een buitenJands diploma werd behaald dat als geJijkwaardig met een Belgisch diploma
wordt erkend, maar dat werd afgegeven door een buitenlandse onderwijsinrichting die niet door de Belgische
Staat is opgericht, erkend of gesubsidieerd.

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DEBBAUT)
ARREST

(A.R. nr. 7072)

Om die redenen, vernietigt de bestreden beschikking, beveelt dat van
HET HOF; - Gelet op de bestredit arrest melding zal worden ge- den arresten, op 19 november 1987
maakt op de kant van de vernietig- en 16 juni 1988 (1) door het Arbeidsde beschikking; laat de kosten ten hof te Gent, gewezen;
laste van de Staat; verwijst de zaak 1 - - - - - - - - - - - - - - - naar de Rechtbank van Koophandel
(1) De voorziening werd op 1 december 1989
te Tongeren.
mgediend.
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Over het middel: schending van de artikelen 124, in het bijzonder eerste lid,
4°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de
koninklijke besluiten van 3 oktober 1968
en 22 november 1976, en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest van 19 november
1987 vaststelt dat verweerster van 1 juni
1967 tot 30 juni 1972 studies deed van de
lagere en hogere cycius aan het Sint-Jozef-lyceum te Blankenberge, dat zij deze
studies niet beeindigde doch stopte na
vijf jaar, dat zij van 1972 tot 1974 in het
buitenland studeerde en er een diploma
behaalde dat, naar het arrest op impliciete doch zekere wijze aanneemt, door de
minister van Nationale Opvoeding en
Nederlandse Cultuur werd erkend als gelijkwaardig aan een Belgisch diploma
van het hager secundair onderwijs, dat
zij van 1 september 1974 tot 7 juli 1978
de cyclus van licentiaat-vertaler volgde
aan het Hoger Rijksinstituut te Brussel;
beslist dat verweerster op basis van de
door haar, gedeeltelijk in het buitenland,
gedane studies (van het hager secundair
onderwijs) tot het recht op werkloosheidsuitkeringen dient te worden toegelaten overeenkomstig artikel 124 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963;
daartoe steunt op de overwegingen << dat
artikel 124 spreekt over een onderwijsinrichting die door de Staat is opgericht,
erkend of gesubsidieerd en dat (verweerster) niet in een dergelijke onderwijsinrichting de hogere secundaire cyclus
heeft beeindigd; dat de bedoeling van genoemde voorwaarde van artikel 124 onbetwistbaar is er op te waken dat de gevolgde secundaire cyclus van een voldoende hoogstaand niveau is; dat deze
garantie moet geacht worden aanwezig
te zijn in een onderwijsinrichting die
door de Staat is opgericht of door hem
werd erkend of gesubsidieerd; (...) dat,
wanneer de minister van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur van een
aan een buitenlandse school behaald diploma de gelijkwaardigheid aan een Belgisch diploma van het hager secundair
onderwijs erkent, men moet aanvaarden
dat aan de voorwaarden van artikel 124
werd voldaan; dat (verweerster) terecht
laat gelden dat bezwaarlijk een diploma
kan erkend worden, wanneer de school
waar de studies werden gevolgd, niet
wordt erkend "•
terwijl, naar luid van artikel 124, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20
december 1963, zoals in deze toepasse-
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lijk, jonge werknemers die studies met
een volledig leerplan hebben beeindigd
in een onderwij sinrichting die door de
Staat is opgericht, erkend of gesubsidieerd, gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat, onder
meer, het gaat hetzij om studies van de
hogere secundaire cyclus, hetzij om studies van de lagere secundaire cyclus met
technische of beroepsvorming; dienvolgens als rechtgevende studies niet in
aanmerking komen studies die worden
gevolgd in het buitenland aan een school
die niet door de Belgische Staat is opgericht, erkend of gesubsidieerd, zelfs niet
wanneer de gelijkwaardigheid van de
door deze school afgeleverde diploma's
in Belgie wordt erkend; het arrest van 19
november 1987, nu het had vastgesteld
dat verweerster haar rechtgevende studies van de hogere secundaire cyclus
niet had gedaan in een door genoemd artikel 124 bedoelde << onderwijsinrichting
die door de Staat is opgericht, erkend of
gesubsidieerd "• niet wettig kan besluiten dat verweerster aan de door artikel
124 gestelde voorwaarden om voor werkloosheidsuitkeringen in aanmerking te
komen, had voldaan (schending van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20
december 1963); zodat de beslissing van
19 november 1987, waarbij het oorspronkelijk beroep van verweerster ontvankelijk en in een nader te bepalen mate gegrond verklaard wordt en waarbij verweerster in principe gerechtigd verklaard wordt op werkloosheidsuitkeringen, niet naar recht verantwoord is
(schending van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963)
en niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet); de vernietiging van het arrest van 19 november 1987 de vernietiging van het arrest van 16 juni 1988 tot
gevolg heeft :

Overwegende dat, krachtens artikel 124 van het Werkloosheidsbesluit, jonge werknemers gerechtigd
op werkloosheidsuitkering zijn op
voorwaarde onder meer dat zij bepaalde studies met een volledig leerplan hebben beeindigd in een onderwijsinrichting die door de Staat is
opgericht, erkend of gesubsidieerd;
Dat aan dit yereiste niet is voldaan, wanneer een buitenlands diploma werd behaald dat als gelijkwaardig met een Belgisch diploma
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wordt erkend, maar dat werd afgeleverd door een buitenlandse onderwijsinrichting die niet door de
Staat is opgericht, erkend of gesubsidieerd;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het arrest van 19 november
1987 de vernietiging van het arrest
van 16 juni 1988 tot gevolg heeft;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre
dat van 19 november 1987 het hager
beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde arresten; gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwij st de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

a• kamer

- Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.
28 mei 1990 -

Nr. 563

a•

KAMER -

1° VObRZIENING

28 mei 1990

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP - BEGIN - ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE REDEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE REDEN DOOR HET ARBEIDSGERECHT
- BESLISSING TER KENNIS GEBRACHT BIJ
GERECHTSBRIEF.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE REDEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE
REDEN DOOR HET ARBEIDSGERECHT - CASSATIEBEROEP - TERMIJN.

1o en 2° Tardief en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die is ingesteld
meer dan drie maanden nadat de beslissing van het arbeidsgerecht omtrent de aanneming van een dringende
reden die tot ontslag van een beschermde werknemer kan leiden, bij
gerechtsbrief ter kennis van de eiser is
gebracht (1). (Art. 1bis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet.)
(LANCERS T. VERBOND VAN KRISTELIJKE MUTUALITEITEN VAN LIMBURG, T.A.V. LANDELIJKE
BEDIENDENCENTRALE)
ARREST

(A.R. nr. 7079)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 augustus 1989 door
het Arbeidshof te Antwerpen, gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen : de voorziening is niet tijdig
ingesteld:
Overwegende dat artikel 57 van
het Gerechtelijk Wetboek, krachtens
hetwelk de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie bij de betekening van de beslissing begint, tenzij de wet anders
bepaalt, geen uitdrukkelijk afwijkende bepaling vereist; dat het voldoende is dat de afwijking af te leiden valt uit wetsbepalingen die van
toepassing zijn op de desbetreffende
procedure;
Overwegende dat artikel 1073, eerste lid, van hetzelfde wetboek, luidens hetwelk, behoudens wanneer
de wet een korte termijn bepaalt, de
termijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden is, te rekenen

1----------------(1) Zie Cass., 24 april 1989, A.R. nr. 8550
(A.C., 1988-89, nr. 481), en 12 feb. 1990, A.R.
nrs. 6866 en 6974, supra, nr. 362.

Nr. 564
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van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend, enkel tot doel
heeft de voorzieningstermijn te bepalen zonder afbreuk te doen aan
bet in voormeld artikel 57 gemaakte
voorbehoud :
Overwegende dat de te dezen voor
de arbeidsrechtbank ingestelde vordering gegrond was op artikel 1bis,
§ 2, van de wet van 10 juni 1952, gewijzigd door het koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978;
Dat, ingevolge dit artikel, de vonnissen en arresten gewezen in de
bij die bepaling ·bedoelde geschillen
bij gerechtsbrief ter kennis worden
gebracht van de partijen;
Overwegende dat de wetgever,
door de kennisgeving bij gerechtsbrief in te voeren, uitdrukkelijk gekozeli heeft voor een spoedige en
goedkope procedure;
Dat in die procedure de kennisgeving de termijn doet lopen om zich
in cassatie te voorzien;
Overwegende dat het arrest op 30
augustus 1989 bij gerechtsbrief ter
kennis van eiser is gebracht en dat
de voorziening op 12 december 1989
is ingesteld;
Dat de voorziening, die niet is ingesteld binnen drie maanden nadat
het arrest ter kennis werd gebracht,
niet ontvankelijk is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat ten gevolge van
de verwerping van de voorziening
de vordering tot bindendverklaring
geen bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
28 mei 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse en Bi.itzler.

Nr. 564
3e KAMER - 28 mei 1990

1° ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDINGBASISLOON- HYPOTHETISCH LOON- VASTSTELLING EX AEQUO ET BONO.

2° ARBEIDSONGEVAL -

VERGOEDING BASISLOON - BEREKENING - VAKANTIEGELD - WERKNEMERS BEDOELD IN ART.
17TER K.B. 28 NOV. 1969.

1° Wanneer de rechter het hypothetisch
loon ex aequo et bono bepaalt (1), is

hij niet verplicht aileen rekening te
houden met de bepalingen van een
C.A.O. die bindend is of kan zijn voor
de getroffene. (Art. 36, § 2, Arbeidsongevallenwet.)
2° Voor de werknemers bedoeld in art.
17ter K.B. 28 nov. 1969 wordt het ba-

sisloon niet verhoogd met vakantiegeld
(2). (Artt. 34 en 35 Arbeidsongevallenwet.)
(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DE
N.V. T. LENAERTS)

SCHELDE

ARREST

(A.R. nr. 7107)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 januari en 5
april 1989 door het Arbeidshof te
Antwerpen, gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 36, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli
1975, betreffende de waarborg van een
gemiddeld minimum maandinkomen,
C.A.O. nr. 23 genaamd, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van

1----------------(1) Omtrent de vaststellingen van het hypothetisch loon ex aequo et bono: zie Cass., 5 juli 1945 (A.C., 1945, 185), 8 nov. 1962 (Bull. en
Pas., 1963, I, 311), 7 nov. 1963 (ibid., 1964, I,
260), 19 sept. 1969 (A.C., 1970, 64), 29 sept. 1976
(A. C., 1977, 120) en 10 maart 1980 (A. C.,
1979-80, nr. 434).
(2) Zie Cass., 28 jan. en 23 juni 1980 (A.C.,
1979-80, nrs. 318 en 665).
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9 september 1975, 1 van genoemd koninklijk besluit van 9 september 1975, en
voor zoveel als nodig 12, 34, eerste en
tweede lid, 35 (vervangen bij koninklijk
besluit nr. 39 van 31 maart 1982 en gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 128 van
30 december 1982) van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing van 5 april 1989, na bij tussenarrest van 18 januari 1989 te hebben
vastgesteld dat de toepassing van artikel
36, § 2, van de Arbeidsongevallenwet niet
mogelijk is, dat het basisloon naar billijk'!Ieid moet worden bepaald, en dat het
bas1sloon mag worden bepaald met inachtneming van het loon voor werknemers van de vierde categorie bedoeld in
de collectieve arbeidsovereenkomst van 1
oktober 1980, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 december 1980, voor zover er geen bindende beschikkingen bestaan die aan de
getroffene een hoger loon waarborgden,
oordeelt dat zo de activiteit van plukken
op hoogstam mogelijkerwijze niet gedurende een ganse kalendermaand wordt
uitgeoefend, dit wei het geval is voor de
activiteiten van de vierde categorie die
als r~fE;!rentie werden genomen, en dat
~et fiCheve _loon voor die over het ganse
Jaar gespre1de activiteit gelijk moet zijn
aan het minimum gemiddeld maandinkomen dat door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 van 25 juli 1975 gewaarborgd wordt, en besluit dat verweerster
het basisloon correct berekende op
377.958 frank,
terwijl, het basisloon, dat als grandslag dient voor de berekening van de
vergoedingen waarop de nabestaanden
van een slachtoffer van een arbeidsongeval recht hebben, in beginsel, overeenkomstig artikel 34 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, overeenstemt met het loon waarop de werknemer, in de functie waarin hij is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik van het ongeval, recht heeft voor de
periode van het jaar dat het ongeval
voorafgaat; wanneer de werknemer, zoals te dezen, sedert minder dan een jaar
in de onderneming of in de functie waarin hij is tewerkgesteld op het ogenblik
van het ongeval arbeidt, overeenkomstig
artikel 36, § 2, van de Arbeidsongevallenwet, voor de periode die voorafgaat het
hypothetisch loon in beginsel berekend
wordt op het gemiddeld dagelijks loon
van de werknemers met dezelfde beroepskwalificatie; wanneer de rechter
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echter vaststelt, zoals te dezen dat er
omstandigheden voorhanden zij~ die de
toepassing van deze wettelijke berekeningswijze onmogelijk maken, hij gerechtigd is, zoals door partijen aanvaard
dit hypothetisch loon ex aequo et bono t~
ramen; de rechter hiertoe kan verwijzen
naar de normale verdiensten van een
werknemer met dezelfde kwalificatie als
het slachtoffer, vastgelegd in de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst en tevens rekening kan houden
met de bepalingen van een collectieve
arbeidsovereenkomst die een gemiddeld
maandinkomen waarborgt, voor zover
deze overeenkomst bindend is of kan
zijn ten opzichte van het slachtoffer;
overeenkomstig artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 van
25 juli 1975 betreffende de waarborg van
een gemiddeld maandinkomen, waarnaar
het arbeidshof verwees, deze overeenkomst van toepassing is op de werknemers van 21 jaar of ouder die normale
voltijdse arbeidsprestaties leveren krachtens een arbeidsovereenkomst alsmede
op hun werkgevers, en derhalve niet van
toepassing is op de werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende
periodes die minder dan een kalendermaand bedragen; zoals door eiseres in
haar aanvullende appelconclusie aangevoerd werd, de bepalingen inzake de
vaststelling van een gemiddeld maandinkomen derhalve niet konden worden toegepast nu de seizoenactiviteit waarin de
getroffene was tewerkgesteld als gelegenheidsplukker op ladder, buiten het
toepassingsgebied van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 viel;
zodat het arbeidshof ten onrechte rekening hield met de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 van
25 juli 1975 voor de bepaling van het basisloon dat in acht diende te worden genomen voor de berekening van de vergoedingen waarop verweerster aanspraak maakt (schending van alle in de
aanhef als geschonden vermelde bepalingen, de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd),
minstens de bewijskracht verbonden aan
artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 23 van 25 juli 1975 miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat artikel 36, § 2,
van de Arbeidsongevallenwet luidt :
« Wanneer de werknemer sedert
minder dan een jaar in de onderneming of in de functie waarin hij is
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tewerkgesteld op het ogenblik van
het ongeval arbeidt, wordt voor de
periode die voorafgaat, het hypothetisch loon berekend op het gemiddeld dagelijks loon van de werknemers met dezelfde beroepskwalificatie »;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de getroffene, als gelegenheidsplukker op ladder, een
dag was tewerkgesteld toen het ongeval plaatsgreep; dat zij oordelen
dat het hypothetisch loon« naarbillijkheid » moet worden berekend, nu
een werknemer met dezelfde kwalificatie noch in noch buiten het bedrijf kan worden gevonden;
Overwegende dat wanneer de
rechter het hypothetisch loon ex
aequo et bono bepaalt, hij niet verplicht is alleen rekening te houden
met de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die bindend
is of kan zijn voor de getroffene;
Overwegende dat de appelrechters, als leidraad voor de raming ex
aequo et bono, nagaan wat de ge-.
troffene verdiend zou hebben, indien hij het hele jaar in een fruitteeltbedrijf werkzaam was geweest
als werkman die behoorde tot categorie IV van de in die bedrijven tewerkgestelde werklieden; dat zij oordelen dat het fictieve loon van zulk
een werknemer gelijk moet zijn aan
het gemiddeld minimummaandinkomen dat wordt gewaarborgd door de
collectieve arbeidsovereenkomst nr.
23 van 25 juli 1975, gesloten ~n de
Nationale Arbeidsraad;
Overwegende dat het arbeidshof,
voor de vaststelling van het hypothetisch loon van de getroffen, aldus
rekening houdt met het loon van
een werknemer die het hele jaar is
tewerkgesteld; dat het derhalve de
collectieve arbeidsovereenkomst nr.
23 niet toepast of toepasselijk acht
op werknemers die geen voltijdse
arbeidsprestaties leveren of op
werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes die
minder dan een kalendermaand bedragen;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
_Overwegende dat de arresten
vaststellen .dat de getroffene als gelegenheidsplukker werd tewerkge.... · .
.steld;
Dat de getroffene derhalve, met
toepassing van artikel 17 ter van het
koninklijk besluit van 28 november
1969, ing€Jvoegd bij koninklijk besluit. van 20 augqstus 1982, niet onder de sociale zekerheid viel en
dientengevolge geen recht op vakantiegeld had;
Overwegende dat, luidens . artikel
34 van de ;\rbeidsongevallenwet van
10 april 1971, onder basisloon wordt
verstaan « het loon waarop de werknemer, in de functie waarin hij is
tewerkgesteld irt de onderneming op
het ogenblik van het ongeval, recht
heeft voor de periode van het j aar
dat het ongeval voorafgaat · »;
Dat nu verweersters echtgenoot
geen recht had op vakantiegeld in
de functie waarin hij op het ogenblik van het ongeval was tewerkgesteld, het vakantiegeld niet tot het
basisloon behoort;
Overwegende dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door het bepaalde in artikel 35 van de genoemde wet, luidens hetwelk het vakantiegeld ih het loon begrepen is; dat
dit artikel uitsluitend het begrip
loon omschrijft, maar niet bepaalt
dat voordelen waarop de getroffene
in de uitgeoefende functie geen
· rechf heeft, niettemin tot het basisloon behoren; · ·
Overwegende dat het door artikel
34 omschreven basisloon aileen
wordt uitgebreid tot voordelen waarop de getroffene.tijdens de referentieperiode geen recht had, in -de gevallen .die beperkend omschreven
worden in de artikelen 36, 38 en 39
van de wet; dat geen dezer bepalingen het in aarimerkirig nemen van
yaka,ntiegeld echter voorschrijft voor
· de v.cerknemers . die daarop geen
recht hebl:>en; .
Dat het middel gegrond is; ·
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Om die redenen, vernietigt het be- 1o De beslissing naar luid waarvan de
W:A.M-verzekeraar gehouden is tot
streden arrest van 5 april 1989, in
schadevergoeding van de benadeelde,
zoverre dit het vakantiegeld in aanbelet niet dat de bestuurder van het
merking neemt voor de vaststelling
voertuig veroordeeld wordt wegens het
van het basisloon op 377.958 frank;
in het verkeer brengen van een voerverwerpt de voorziening voor het
tuig waarvan de burgerrechtelijke aanoverige; beveelt dat van dit arrest
sprakelijkheid niet gedekt was door
melding zal worden gemaakt op de
een verzekering die voldeed aan de bepalingen van de wet (1). (Artt. 2 en 18,
kant van het gedeeltelijk vernietig§ 1, W.A.M.-wet.) (De drie zaken.)
de arrest; gelet op artikel 68 van de
wet van 10 april 1971, veroordeelt eiNiet ontvankelijk is het « memorie »
seres in de kosten; verwijst de aldus 2° genoemde
verzoekschrift dat door het
beperkte zaak naar het Arbeidshof
O.M bij het gerecht dat de bestreden
te Brussel.
beslissing gewezen heeft, tot staving
28 mei 1990 - a• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

van zijn voorziening op de griffie van
dat gerecht wordt neergelegd na het
verstrijken van de bij art. 422 Sv. voorgeschreven termijn van vijftien dagen;
zonder belang te dien aanzien is de
omstandigheid dat de akte op de griffie van het Hof van Cassatie is ingekomen binnen de bij art. 420bis, tweede
lid, Sv. vastgestelde termijn van twee
maanden (2). (Tweede zaak.)

(Eerste zaak)

(PEETERS)
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ARREST

(A.R. nr. 647)
2"

KAMER -

29 mei 1990

1° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - ARTT. 2 EN 18, § 1, W.A.M.-WET - VERZEKERAAR VERPLICHT TOT SCHADEVERGOEDING VAN DE BENADEELDE- BESTUURDER
VEROORDEELD WEGENS NIET-VERZEKERING
VAN ZIJN VOERTUIG.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN- VORM- NEERLEGGING VAN
MEMORIES - VERZOEKSCHRIFT VAN ElSER
MEER DAN VIJFTIEN DAGEN NA DE DAGTEKENING VAN DE VOORZIENING NEERGELEGD OP
DE GRIFFIE VAN HET RECHTSCOLLEGE DAT
DE BESTREDEN BESL!SSING GEWEZEN HEEFT
- VERZOEKSCHRIFT OP DE GRIFFIE VAN HET
HOF VAN CASSATIE INGEKOMEN V66R HET
VERSTR!JKEN VAN DE BIJ ART. 420BIS, TWEEDE LID, SV. VOORGESCHREVEN TERMIJNEN
VAN TWEE MAANDEN - ONTVANKELIJKHEID.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest, op 18 oktober
1988 door het Hof gewezen (3);
Gelet op het arrest, op 15 december 1989 door het Benelux-Gerechtshof gewezen (4);

t----------------(1) Cass., 30 jan. 1990, A.R. nr. 4107 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 338).
(2) Zie Cass., 19 dec. 1989, A.R. nr. 3488, volt.
terechtz. (A.C., 1989-90, supra, nr. 253), en
cone!. O.M.
(3) A.C., 1988-89, nr. 93.
(4) Benelux-Gerechtshof, 15 dec. 1989, Rechtspraak 1989, 70.
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. In zoverre de voorziening gericht
1s tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser wegens de telastlegging B:
Over het middel : schending van de artikelen 2 en 18, § 1, van de wet van 1 juli
1956,

doordat het arrest eiser schuldig acht
aan betichting B en die beslissing laat
steunen op de consideransen dat : « voor
wat betreft de feiten sub B blijkt dat beklaagde verzekerd was voor een voertuig
omschreven als " rijwiel met hulpmotor ";
de gedane vaststellingen aantonen dat
dit voertuig aan een snelheid van 62 tot
65 kilometer per uur kon rijden; het bijgevolg niet meer valt onder de wettelijke
bepalingen van een rijwiel met hulpmotor, maar dat het dient beschouwd als
een " motorfiets "; dit gegeven in verband
met de door het voertuig ontwikkelde
snelheid van bij de aangifte van het verzekerd risico verzwegen werd door beklaagde aan de verzekeringsmaatschappij; volgens het verzekeringsvoorstel een
"rijwiel met hulpmotor ", zijnde een
tweewielig voertuig uitgerust met een
motor met een cylinderinhoud van ten
hoogste 50 cm3 en dat wegens bouw- en
motorvermogen alleen op horizontale
weg de snelheid van 40 kilometer per
uur niet kon overschrijden, werd verzekerd; deze omschrijving volledig beantwoordt aan de huidige definitie van
" bromfiets, klasse B "; zoals hoger vermeld het door beklaagde bestuurde voertuig wettelijk van een andere aard was
dan dit vermeld in het verzekeringscontract; het verzwijgen van de in feite
meer dan 50 % hoger liggende maximumsnelheid dan deze gei:mpliceerd in
het verzekeringscontract, door het te omschrijven als een " rijwiel met hulpmotor ", als een essentieel kenmerk en van
het voertuig en van het verzekerd risico
wordt beschouwd; de overeenkomst tussen partijen dan ook niet geldig tot
stand is gekomen voor wat betreft de
verzekering van de ·burgerlijke aansprakelijkheid voor een motorfiets en beklaagde geacht wordt nooit geldig verzekerd te zijn geweest voor dit voertuig
waarmede hij het ongeval veroorzaakte;
de snelheid die beklaagde effectief voerde op het ogenblik van de aanrijding
hiermede geen verband houdt,
terwijl eiser op het ogenblik van het
ongeval of op 25 augustus 1984 geldig
verzekerd was bij de N.V. Assubel voor
·zijn bromfiets merk Honda, bouwjaar
1984, raamnummer AD 045009032, onder
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polis nummer 5114770/01; het feit dat het
genoemd voertuig aan een snelheid van
6~ to~ 65 . kilometer per uur kon rijden,
met 1mphceert dat het niet zou verzekerd zijn geweest in de zin van artikel 2
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
yerplichte aan~~m~kelijkheidsverzekering
mzake motorrlJtUlgen; deze omstandigheid als dusdanig niet heeft belet dat
tussen partijen een geldig verzekeringscontract werd afgesloten waardoor de
burgerlijke aansprakelijkheid van eiser
opzichtens derden was gedekt uit hoofde
van elk ongeval veroorzaakt met het
tweewielig voertuig, geidentificeerd met
het raamnummer AD 045009032; zodat eiser wel degelijk, eigenaar zijnde van een
motorrijtuig, dit voertuig in het verkeer
heeft gebracht mits afsluiting van een
verzekering beantwoordende aan de bepalingen van de wet van 1 juli 1956 en
w<l:ardoor de burgerlijke aansprakelijkheld, waartoe ~et aa~leiding kon geven,
werd gedekt; e1ser z1eh tevens aansluit
bij alle middelen desbetreffend opgeworpen door partij het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds en deze alhier uitdrukkelijk in zijnen hoofde voor herhaald aanziet :

Overwegende dat, naar luid van
de artikelen 2, § 1, eerste en derde
lid, en 18, § 1, van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, strafbaar is de eigenaar van een motorrijtuig die dit rijtuig in het verkeer brengt op de
openbare weg en op terreinen, die
toegankelijk zijn voor het publiek of
voor een zeker aantal personen, die
het recht hebben om er te komen
zonder dat de burgerrechtelijke aan~
sprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering, welke aan de bepalingen van artikel 2 van voormelde wet
beantwoordt en werd gesloten bij
een tot dat doel door de Koning toegelaten verzekeraar;
Overwegende dat het hof van beroep eiser aan die overtreding schuldig verklaart en hem tot straf veroordeelt, en die beslissing hierop
la~t steunen dat: hij zijn motorrijtmg had laten verzekeren bij de
N.V. Assubel als "rijwiel met
hulpmotor ", het blijkt dat dit motorvoertuig op horizontale weg een
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snelheid kan ontwikkelen van meer
dan 40 kilometer per uur, zodat het
niet valt onder de wettelijke gedefinieerde categorie << rijwiel met
hulpmotor », doch onder die van
<< motorfiets », en hij die omstandigheid van bij de aangifte van het verzekerd risico aan de verzekeringsmaatschappij heeft verzwegen :
Overwegende dat het middel erop
neerkomt voor te houden dat de omstandigheid dat een motorvoertuig
op horizontale weg een hogere snel. heid dan 40 kilometer per uur kan
ontwikkelen, niet impliceert dat het
niet zou verzekerd zijn in de zin van
artikel 2 van de wet van 1 juli 1956
· betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en deze omstandigheid niet
heeft belet dat tussen partijen een
geldige aansprakelij kheidsverzekering werd afgesloten, zodat eiser
niet schuldig is aan de hem ten laste gelegde overtreding :
Overwegende dat artikel 2, § 1,
eerste en derde lid, van de wet van
. 1 juli 1956 overeenstemt met artikel
2, §§ 1, eerste lid, en 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de
bij arrest van 18 oktober 1988 gestelde vraag, in zijn arrest van 15
december 1989 verklaart voor recht :
· · << Ingeval een risicoverzwaring die
voortvloeit uit het opvoeren van het
motorvermogen van het verzekerde
motorrijtuig, v66r dan wei na het
sluiten van de verzekeringsovereenkomst voor de verzekeraar is verzwegen, vinden de daaraan in de
verhouding tussen verzekeraar en
verzekerde te verbinden rechtsgevolgen niet mede hun regeling in de
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Overeenkomst betref.· fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui. gen. Aangenomen dat de in feite
: gesloten verzekeringsovereenkomst
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voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2, § 2, en 3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen, is sprake
van een door artikel 2, § 1, vereiste
" verzekering welke aan de bepalingen van deze wet beantwoordt ", 66k
indien in de verhouding tussen verzekeraar en verzekerde eerstbedoelde volgens het op het verzekeringsovereenkomst toe te passen nationale recht (... ) niet tot uitkering
verplicht is »;
Overwegende dat uit de loutere
omstandigheid dat de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik van
een motorrijtuig op de openbare
weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek aanleiding
kan geven, gehouden is de derdeschadelijder te vergoeden, niet valt
af te leiden dat - in de rechtsverhouding tussen de verzekeraar en
de verzekerde of de verzekeringnemer - de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik
van een motorrijtuig aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering welke, overeenkomstig artikel
2, § 1, eerste lid, van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, beantwoordt aan
de bepalingen van die wet;
Dat het arrest door de in het middel weergegeven redengeving de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten waarover nog niet werd beslist .
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. De
Keersmaecker, Mechelen.

( Tweede zaak)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. LOOS)
ARREST

(A.R. nr. 2689)
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er te komen, een personenwagen te
hebben bestuurd, zonder dat deburgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe dit motorrijtuig aanleiding
kan geven, gedekt was door een regelmatige aansprakelijkheidsverzekering;
Overwegende dat het arrest constateert dat verweerder, op het
ogenblik waarop hij het hem ten
laste gelegde feit pleegde, met . de
naamloze vennootschap Royale Beige een aansprakelijkheidsverzekering had afgesloten, doch dat deze
laatste hem op 4 december 1985 bij
aangetekende brief had ter kennis
gebracht dat zij << het kontrakt als
nietig beschouwde omdat het berust"
te op een valse verklaring >>;

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het hof van beOverwegende dat eiser geen mid- roep verweerder van de telastlegdel regelmatig aanvoert;
ging vrijspreekt en die beslissing
Overwegende immers dat het Hof laat steunen op de consideransen
geen acht vermag te slaan op het dat << nu krachtens artikel 11, eerste
middel aangevoerd in het stuk, dra- lid, van de wet van 1 juli 1956 (...) de
gende het opschrift « Memorie » en verzekeraar geen uit de wet of de
de dagtekening 4 juli 1988, dat, blij- overeenkomst voortvloeiende nietigkens de inventaris van de stukken heid, exceptie of verval aan een bevan de rechtspleging, bij het dossier nadeelde kan tegenwerpen en deze
werd gevoegd op 30 juni 1988, dit is laatste dus de verzekeraar van de
na het verstrijken van de termijn aansprakelijke kon aanspreken; het
van vijftien dagen bepaald bij arti- voertuig derhalve wel verzekerd was
kel 422 van het Wetboek van Straf- in de zin van de artikelen 2, § 1, en
vordering, het cassatieberoep inge- 18, § 1, van de vermelde wet >>;
steld zijnde op 18 mei 1988; dat de
Overwegende dat uit de loutere
omstandigheid dat dit stuk op de
griffie van het Hof ontvangen werd omstandigheid dat de verzekeraar
v66r het verstrijken van de termijn van de burgerrechtelijke aansprakevan twee maanden, bepaald bij arti- lijkheid waartoe het gebruik van
kel 420bis, tweede lid, van het Wet- een motorrijtuig op de openbare
hoek van Strafvordering, daaraan weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek aanleiding
geen afbreuk doet;
kan geven, gehouden is de derdeOver het ambtshalve aangevoerde mid- schadelijder te vergoeden, niet valt
del: schending van de artikelen 1, 2 § 1, af te leiden dat - in de rechtsver~
18, §§ 1 en 3, en 19 van de wet van 1 juli houding tussen de verzekeraar en
1956 betreffende de verplichte aanspra- de verzekerde of de verzekeringnekelijkheidsverzekering inzake motorrijmer - de burgerrechtelijke aantuigen:
sprakelijkheid waartoe het gebruik
Overwegende dat verweerder was van een motorrijtuig aanleiding kan
vervolgd ter zake van, op 23 juni geven, gedekt is door een verzeke1985 op de openbare weg of op ter- ring welke, overeenkomstig artikel
reinen die toegankelijk zijn voor het 2, § 1, eerste lid, van de wet van 1
publiek of voor een zeker aantal juli 1956 betreffende de verplichte
personen die het recht hebben om aansprakelijkheidsverzekering inza-
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ke motorrijtuigen, beantwoordt aan
de bepalingen van die wet;
Overwegende dat de appelrechters
met de redengeving die het arrest
vermeldt hun beslissing niet naar
recht verantwoorden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Gent.
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 565

torrijtuig, voor of na het sluiten van de
verzekeringsovereenkomst wordt opgevoerd, zodanig dat de aldus bereikte
maximumsnelheid de grens overschrijdt
die door het toepasselijk nationaal reglement wordt aangemerkt als een van de
factoren die bromfietsen onderscheiden
van motorfietsen, ook al zou dat motorrijtuig daarvoor in een andere wettelijke
categorie vallen ». Het arrest stelt dus
zeer duidelijk dat de verzekeraar met
wie een overeenkomst werd gesloten,
zijn tussenkomst zal moeten verlenen
zonder dat deze zich op een of ander verweer mag beroepen. Hieruit kan dan oak
enkel worden afgeleid dat er verzekering
is, vermits de aansprakelijkheid van de
veroorzaker van het ongeval voor de
schade van een slachtoffer gedekt wordt.

Het arrest maakt volledig ten onrechte
een onderscheid tussen de verhouding
tussen de verzekeraar en het slachtoffer,
waarin het bestaan van de verzekering
wordt aanvaard, en de verhouding tussen de verzekeraar en de verzekerde,
waarin het bestaan van de verzekering
wordt ontkend. Vermits zich in geval van
een sinister steeds de drie partijen zul(Derde zaak)
len manifesteren (verzekeraar, verzekerde en benadeelde), kan deze rechtsverhouding niet uiteengetrokken worden
tot, enerzijds, de verhouding verzeke{VAN HERPEN)
raar-verzekerde, anderzijds, de verhouding verzekeraar-benadeelde, voor zover
ARREST
de vraag naar het bestaan van de verzekering wordt gesteld. Evenmin kan op
(A.R. nr. 2702)
burgerlijk gebied het bestaan van de verzekering worden aanvaard, terwijl op
HET HOF; - Gelet op het bestre- strafgebied het bestaan ervan wordt ontden arrest, op 8 juni 1988 door het kend. Voor hetzelfde concreet geval kan
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- er niet gelijktijdig verzekering en nietverzekering zijn. Eiser betwist dan ook
zen;
niet dat - zo hij te dezen enige aanspraOver het middel: schending van arti- kelijkheid voor het ongeval zou hebben
kel 18 van de wet van 1 juli 1956, en lui- moeten dragen (quod non) - er vanwege
dende als volgt : Eiser is gegriefd door zijn verzekeraar verhaal had kunnen
het arrest van het Hof van Beroep te worden uitgeoefend in toepassing van de
Antwerpen van 8 juni 1988, alwaar het artikelen 24-25 modelpolis, dit ingevolge
arrest de verwijzing van eiser bij appel- het feit dat artikel 9 van de modelpolis
conclusie naar het arrest van het Bene- bepaalt dat de verzekeringnemer de
lux-Gerechtshof van 19 februari 1988 af- maatschappij kennis meet geven van de
doet als irrelevant, « vermits dit arrest in de loop van het contract ingetreden
niet de verhouding tussen verzekerde en wijzigingen van ieder essentieel kenverzekeraar, doch wei de verplichting merk van het risico, die dit laatste kunvan de verzekeraar ten aanzien van de nen verzwaren. Eiser vergelijkt de feiten
benadeelde derde beoordeelt ». Het ar- te dezen met een geval van dronken sturest van het Benelux-Gerechtshof stelt ren, waardoor eveneens het verzekerd ridat « als een verweer dat aan de bena- sico wordt verzwaard en er in toepassing
deelde niet kan worden tegengeworpen, van de artikelen 24-25 polis verhaal momeet worden aangemerkt het verweer gelijk is, doch, anderzijds, niet kan worgebaseerd op het feit dat het vermogen den ontkend dat er verzekering is ..Artivan een als " bromfiets " verzekerd mo- kel 18 van de wet van 1 juli 1956 stelt
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dat « de eigenaar van een motorrijtuig,
die dit rijtuig in het verkeer brengt, zonder dat hij voldaan heeft aan de voorschriften van artikel 2 en de bestuurder
van dit rijtuig worden gestraft met ....
Artikel 2 van de wet van 1 juli 1956 stelt
dat voertuigen slechts toegelaten zijn op
de openbare weg, indien de burgerlijke
aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding
kunnen geven, gedekt is door een verzekering die aan de bepalingen van de wet
beantwoordt. Het kan niet betwist worden dat eiser te dezen een verzekering
afsloot en dat deze - conform de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof haar tussenkomst diende te verlenen, zodat aan de voorwaarden gesteld door de
wet van 1 juli 1956 werd voldaan en artikel 18 van de wet van 1 juli 1956 derhalve door de appelrechters werd geschonden, vermits ze ten onrechte toepasselijk
werd verklaard :

Overwegende dat uit de loutere
omstandigheid dat de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik van
een motorrijtuig op de openbare
weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek aanleiding
kan geven, gehouden is de derdeschadelijder te vergoeden, niet valt
af te leiden dat - in de rechtsverhouding tussen de verzekeraar en
de verzekerde of de verzekeringnemer - de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik
van een motorrijtuig aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering welke, overeenkomstig artikel
2, § 1, eerste lid, van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, beantwoordt aan
de bepalingen van die wet;
Overwegende dat het arrest zonder desaangaande te worden
aangevochten - constateert dat eiser, die een aansprakelijkheidsverzekering had afgesloten voor het in
het verkeer brengen van een
« bromfiets », het vermogen van dit
voertuig had opgedreven zodat de
maximumsnelheid die het kon bereiken, de grens overschreed die aangemerkt wordt als een van de factoren die « bromfietsen » onderscheiden van « motorfietsen »;
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Overwegende dat de appelrechters
eiser schuldig verklaren aan het
misdrijf bepaald bij artikel 18, § 1,
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956
op grond dat deze omstandigheid indien ze weliswaar door de verzekeraar niet kan worden ingeroepen
tegen de derde-schadelijder als een
grond van niet-verzekering - niet
belet dat, in de rechtsverhouding
tussen de verzekeraar en de verzekerde, er voor de door eiser gebruikte motorfiets geen geldige verzekering bestaat welke beantwoordt aan
de bepalingen van de wet van 1 juli
1956;
Overwegende dat de appelrechters
aldus de beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiE: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.
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. E.
Monard, Hasselt.
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2° LASTER EN EERROOF -

OPENBMR-

MAKING- VOORWAARDEN.

1o en 2° Ofschoon mededeling aan ver-

schillende personen in de zin van art.
444, zesde lid, Sw. in. de regel niet gelijkstaat met de in. het v1jfde lid van.
dat artikel bedoelde verspreiding van
geschriften, prenten of zinnebeelden,
oordeelt de rechter op onaantastbare
wijze en aan de hand van de concrete
gegevens van de zaak of zodanige mededeling in de feitelijke context van de
zaak e~n verspreiding oplevert (1) ..
(VERWEIRDE T. CAES)
ARREST

(A.R. nr. 3441)

HET HOF; - Gelet op het bestre~
den arrest, op 21 maart 1989 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiseres :

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 444 en 448 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiseres
uit hoofde van de telastlegging 2 tot een
geldboete veroordeelt op grond van de
overweging : noch uit de vergelijking van
de Nederlanse en Franse tekst van artie
kel 444 van het Strafwetboek, noch uit
enig andere element blijkt dat er een
wezenlijk verschil zou bestf'lan tussen
<< verspreiding » en « toegestuurd aan
verscheidene personen ·,;· dat er evenmin
enig verschil in opzet vereist is voor de
toepassing van artikel 444, voorlaatste of
laatste lid; dat voor de « verspreiding »
vermeld in artikel 444, voorlaatste alinea, geenszins vereist is dat « het gaat
om een algemene verspreiding, zodat
men voorafgaandelijk niet weet hoeveel
(1) Zie NYPELS en SERVAIS, Le Code penal
beige intezprete, Boek III, art. 444, nr. 12; Rep.
prat. du dr. beige, V" Diffamation, calomnie, divulgation mechante, nrs. 77 tot 89; H. BEKAERT
en W. CALEWAERT, " De aanranding van de eer
en· den goeden naam van personen in het Belgisch Strafrecht », in R. w:, 1938-1939,~kol. 1425
tot 1460 en 1489 tot 1510, nr. 45; A. DE NAUW,
Initiation au droit penal spi>cial,. nr _587 - -
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en welke personen kennis zullen nemen
van het verspreide "• zoals de beklaagde
het ten onrechte voorhoudt; dat het immers voldoende is dat een enkele prent
·aan een enkele persoon medegedeeld
werd om « . verspreid , te zijn,
i:m doordat het arrest samen met de
eerste rechter oordeelt : dat waar deze
burgerlijke partij zich naakt, in publiek
gezelschap laat fotograferen zij dan ook
niet kan geschokt zijn, als die foto's rond
gaan; dat haar handelwijze de verspreiding van zoiets vulgairs heeft uitgelokt,
wat zijzelf heeft de foto's niet voor haar
zelf gehouden maar zelf doorgegeven,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest nalaat aile constitutieve bestanddelen van het misdrijf vervat in artikel
448 van het Strafwetboek vast te stellen
(namelijk 1 : een daad die bestaat in een
feit, een geschrift, prenten of zinnebeelden te verspreiden, 2. dat deze daad een
beledigend karakter heeft voor het
slachtoffer, 3. in een der omstandigheden
vervat in artikel 444 van het Strafwetboek, en 4. met het oogmerk schade toe
te brengen), en terwijl het arrest niet
vaststelt dat het ten laste gelegde feit beledigend was voor de burgerlijke partij,
zodat het niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de. Grondwet);
tweede onderdeel, het bestreden arrest
verwijst naar de motieven van de eerste
rechter die vaststelde dat de burgerlijke
partij, omwille van haar eigen houding,
niet kon geschokt zijn, en het arrest aldus vaststelt dat in concreto de ten laste
gelegde daad tegenover het slachtoffer
niet beledigend was en terwijl het toch
oordeelt dat de tenlastelegging bewezen
was, zodat het de strafwet toepast zon. der dat het bestaan van een der constitu. tieve elementen van het misdrijf vastgesteld was (schending van artikel 448 van
het Strafwetboek);
derde onderdeel, artikel 448 van het
Strafwetboek slechts toepassing vindt
wanneer de belediging gebeurt in een
van de omstandigheden voorzien bij artikel 444 van het Strafwetboek; terwijl deze omstandigheden duidelijk verschillend
zijn en in het bijzonder de hypotheses
wanneer de tenlastelegging geschiedt
hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die
aangeplakt, verspreid of verkocht, te
kdop geboden of openlijk tentoongesteld
worden, hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar
aan verscheidene personen toegestuurd
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of meegedeeld worden; en terwijl het be- lijke vordering gewezen beslissing,
streden arrest het openbaar karakter die uit eerstgenoemde voortvloeit;
waarvan sprake in het vierde lid van artikel 444 van het Strafwetboek afleidt uit
het louter meedelen van de litigieuze foto's aan een of meer personen zodat het
Om die redenen, ongeacht de ovebestreden arrest dat oordeelt dat eiseres
zich schuldig heeft gemaakt aan het ver- rige door eiseres voorgedragen midspreiden van prenten, meer bepaald door delen die niet kunnen leiden tot een
het versturen van foto's aan een aantal ruimere cassatie of een cassatie zonpersonen, zijn beslissing niet wettig der verwijzing, vernietigt het berechtvaardigt (schending van de artike- streden arrest in zoverre het eiseres
len 444 en 448 van het Strafwetboek);
veroordeelt uit hoofde van beledivierde onderdeel, artikel 444, laatste ging en uitspraak doet over de telid, van het Strafwetboek dat de situatie gen eiseres op die grond ingestelde
viseert van toesturen aan een of meer burgerlijke rechtsvordering; beveelt
personen, het slechts heeft over geschrif- dat van dit arrest melding zal worten en niet over prenten en zinnebeel- den gemaakt op de kant van het geden, zodat het bestreden arrest dat eise- deeltelijk vernietigde arrest; laat de
res veroordeelt wegens het versturen
van foto's aan een aantal personen een kosten ten laste van de Staat; ververkeerde, extensieve toepassing maakt wijst de aldus beperkte zaak naar
van artikel 444, laatste lid, van het Straf- het Hof van Beroep te Antwerpen.
wetboek (schending van de artikelen 444
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
en 448 van het Strafwetboek) :
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Ver: de h. Verougstraete - AnWat het derde onderdeel betreft : slaggever
dersluidende conclusie (2) van de h. DeOverwegende dat overtreding van clercq, advocaat-generaal - Advocaat:
artikel 444, vijfde lid, van het Straf- mr. Gerard.

wetboek verspreiding, en derhalve
openbaarmaking, vereist;
Overwegende dat de mededeling
aan een of meerdere personen in de
regel daaraan niet beantwoordt;
Overwegende weliswaar dat de
rechter soeverein beoordeelt of in de
concrete feitelijke context van de
zaak de gedane mededeling - eventueel slechts aan een persoon met verspreiding, en derhalve openbaarmaking, gelijkstaat;
Nr. 567
Overwegende dat de appelrechters
door mededeling zonder meer gelijk
2• KAMER - 29 mei 1990
te stellen met verspreiding hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
1° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN ~ BURGERLIJKE RECHTSVORDat het onderdeel gegrond is;
DERING -

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering tegen eiseres:
Overwegende dat de vernietiging
van de op de strafvordering gewezen beslissing de vernietiging tot gevolg heeft van de op de civielrechte-

EINDBESLISSING -

BEGRIP.

(2) Ofschoon het O.M. de door het Hof van
art. 444 Sv. gegeven en in de notitie samengevatte interpretatie voorgesteld had, had het geconcludeerd tot de verwerping van de voorziening op grond dat het bestreden arrest niet de
ongenuanceerde betekenis had die het middel
eraan toeschreef en niet had beslist dat de mededeling aan verschilleTJ.de personen automatisch gelijkstond met verspreiding.
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2° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS·
VORDERING - BEGRIP.

1" en 2° Een niet definitief vonnis of ar-

rest kan een uitspraak bevatten die
een eindbeslissing is over een punt
van het geschil en heeft in dat geval
op dat punt gezag van gewijsde (1).
(Artt. 19, 23 tot 26 Ger.W.)
(NACHTEGAEL T. ROBBENS, PAUWELS)
ARREST

(A.R. nr. 3596)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1990 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van zijn voorziening, op grond dat de beslissing niet
definitief is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden
vonnis aan de verweerders een bepaalde hoofdsom en rente toekent,
het meer gevorderde als ongegrond
afwijst, en het door de verweerders
gevraagde voorbehoud « voor de
overige schadeposten >> verleent;
Dat die beslissing een eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
er derhalve geen grond is om akte
van de afstand te verlenen;
Over het middel: schending van de artikelen 416, 426 en 427 van het Wetboek
van Strafvordering, en miskenning van
de algemene rechtsbeginselen van het
strafwettelijk gezag en kracht van gewijsde,
doordat het bestreden vonnis vonnis
de burgerlijke vordering van de verweerders in hun hoedanigheid van bestuurder
van de huwgemeenschap voor de schade
aan de fiets en de kledijschade gegrond
(1) Zie Cass., 23 maart 1990, A.R. nr. 6694

(A.C., 1989-90, nr. 443) en de conclusie van
proc.-gen. Krings; zie ook concl. eerste adv.gen. J. Velu, toen adv.-gen. bij Cass., 4 april
1984, A.R. nr. 3379 (Bull. en Pas., 1984, I, nr.
449, nr. 4).
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verklaart tot beloop van 7.000 frank, het
meergevorderde als ongegrond afwijst
en voorbehoud verleent voor de overige
schadeposten, op de volgende gronden :
Waar eiser in deze instantie eens te
meer vraagt om de vordering van de verweerders met betrekking tot de overige
schadeposten voorlopig te bepalen op
een provisie van 25.000 frank, kan op deze eis niet worden ingegaan, daar deze
vraag reeds bij het vonnis van de politierechtbank van 24 juni 1985 werd ingewilligd en er geen gronden voorhanden zijn
om dit nogmaals te herhalen, noch om
een bijkomende provisie van 25.000
frank toe te kennen. Het verleende voorbehoud voor de andere schadeposten, zoals medische kosten en andere, dient te
worden beaamd,
terwijl, enerzijds, het vonnis van 24 juni 1985 van de Politierechtbank te SintNiklaas weliswaar bevestigd werd bij
vonnis van 17 februari 1985 (lees : 1986)
van de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, maar deze laatste beslissing
op de burgerlijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser vernietigd werd
bij arrest van 2 december 1986 van het
Hof van Cassatie; en, anderzijds, betreffende het cassatieberoep, dat eiser had
ingesteld tegen het vonnis van 26 oktober 1987 van de Correctionele Rechtbank
te Gent, waarbij het politievonnis van 24
juni 1985 van Sint-Niklaas terug werd
bevestigd, aan eiser afstand werd verleend bij arrest van 24 mei 1988 van het
Hof van Cassatie, daar het bestreden
vonnis niet definitief was; dat dientengevolge het thans bestreden vonnis, door te
steunen op het politievonnis van 24 juni
1985, zonder vast te stellen dat dit vonnis
definitief geworden was en de gevorderde procedures geeindigd waren, zijn beslissing niet naar recht verantwoord
(schending van de artikelen 416, 426 en
427 van het Wetboek van Strafvordering), en het gezag en de kracht der arresten van 2 december 1986 en van 24
mei 1988 van het Hof van Cassatie miskent (miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het gezag en de
kracht van gewijsde in strafzaken):

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat een niet definitieve
beslissing, als bedoeld in artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering, waartegen eerst na de eindbeslissing een ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld, geen
gezag van het rechterlijk gewijsde
heeft;
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Overwegende dat een dusdanige
beslissing een definitieve uitspraak
kan bevatten over een punt van het
geschil zelf, in welk geval die beslissing op dat punt gezag van gewijsde
heeft, wat de rechter verhindert desbetreffende opnieuw uitspraak te
do en;
Overwegende dat de appelrechters, bij ontstentenis van een betwisting dienaangaande, niet dienden vast te stellen dat de in het
middel vermelde beslissing definitief
was in laatstbedoelde zin;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2o VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VONNIS
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIETIG
- HOF VAN BEROEP DAT DE GRONDEN VAN
DAT VONNIS OVERNEEMT OM HET GEDEELTELIJK TE BEVESTIGEN - GEVOLG.

1° Nietig is bet vonnis van de correctionele reclltbank, wanneer het procesverbaal van de terechtzitting waarop
de zaak is behandeld, niet is voorzien
van de handtekening van de voorzitter
of van de griffier en het vonnis niet aile voor het bewijs van de regelmatigheid van de rechtspleging vereiste
vaststellingen bevat (1). (Artt. 153 en
176 Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.)
2° Nietig is het arrest van het hof van

Om die redenen, zegt dat er geen
grond is om akte te verlenen van de
afstand; verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, ad-vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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1° VONNISSEN

29 mei 1990

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CORRECTIONELE RECHTBANK - PROCES-VERBAAL VAN
EEN TERECHTZITTING WAAROP DE ZAAK IS
BEHANDELD, NIET VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE VOORZITI'ER OF VAN DE
GRIFFIER - VONNIS WAARIN NIET ALLE
VOOR HET BEWIJS VAN DE REGELMATIGHEID
VAN DE RECHTSPLEGING VEREISTE VASTSTELLINGEN VOORKOMEN - GEVOLG

beroep dat de nietigheid van het beroepen vonnis overneemt door de redenen van dat vonnis over te nemen ten
einde het gedeeltelijk te bevestigen (2).
(MAES F., MAES S. T. HEYVAERT)
ARREST

(A.R. nr. 3737)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Op beide voorzieningen :
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : aangezien het vonnis van de correctionele rechtbank van 7 maart 1989
nietig is, evenals het arrest dat deze nietigheid overneemt en de beweegredenen
van het vonnis volledig tot de zijne
maakt; dat immers het zittingsblad van
de zitting van 1 februari 1989 nietig is
bij gebreke van handtekening van de
rechter; aldus de artikelen 10 van de wet
van 1 mei 1849, 155 en 189 van het Wetboek van Strafvordering niet werden nageleefd; aldus voormeld vonnis, alsmede
het arrest dat er op gebaseerd is, nietig
zijn; immers : « Het niet door de voorzitter ondertekend proces-verbaal van de
terechtzitting heeft niet het karakter van

1-----------------(1) Cass., 9 mei 1989, A.R. nr. 2766 (A.C.,
1988-89, nr. 510).
(2) Zie Cass., 2 okt. 1985, A.R. nr. 4426 (A.C.,
1985-86, nr. 58), en 26 okt. 1989, A.R. nr. 6873
(ibid., 1988-89, nr. 116).
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een authentieke akte en levert niet het
bewijs op van het vervullen van de daarin vermelde formaliteiten. Wanneer het
vonnis geen enkele vaststelling betreffende bedoelde formaliteiten inhoudt,
kan het Hof van Cassatie niet nagaan of
dezelfde rechters al dan niet zitting hebben gehad gedurende al de terechtzittingen, noch of het openbaar ministerie gedurende al de debatten aanwezig was,
noch of de regels betreffende de openbaarheid zijn nageleefd. Elke formaliteit
waarvan niet vastgesteld is dat zij werd
vervuld, wordt geacht niet te zijn nageleefd »; daarenboven op dit zittingsblad
uitdrukkelijk wordt vermeld : << goedgekeurd de doorhaling van 10 lijnen en I
woorden , terwijl nochtans de vermelding << 28 februari 89 » werd geschrapt en
vervangen door « 7 maart 89 »; dat doorhalingen, schrappingen, die niet werden
goedgekeurd, van nul of generlei waarde
zijn en als niet bestaande worden beschouwd (artikel 78 van het Wetboek van
Strafvordering); immers deze niet goedgekeurde vermeldingen, schrappingen of
doorhalingen geen de minste authenticiteit genieten; dat het arrest, gebaseerd
op deze nietigheid, zelf nietig dient te
worden verklaard:

Nr. 569

van strafuitvoering, deze nietigheid
overneemt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, ongeacht de andere door de eisers 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
Gent.
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters ,..-- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. L.
Schegers, Brussel, en J. Bieseman, Dendermonde.

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van de
Correctionele Rechtbank te Brussel
van 1 februari 1989, op welke terechtzitting de zaak behandeld werd
en vervolgens uitgesteld voor uitspraak van het vonnis op een latere
terechtzitting, niet ondertekend is
door de voorzitter van de rechtbank
en evenmin door een rechter die zou
zijn opgetreden ter vervanging van
de voorzitter ingeval deze verhinderd was te tekenen;
Dat dientengevolge niet op au- Nr. 569
thentieke wijze wordt vastgesteld
dat de in dat stuk vermelde rechts2• KAMER - 29 mei 1990
vormen in acht werden genomen;
dat de regelmatigheid van de rechtspleging tijdens die terechtzitting 1° RECHTEN VAN DE MENS - ART.
evenmin blijkt uit het beroepen von14.7 LV.B.P.R. - TWEEDE VEROORDELING WEnis van 7 maart 1989; dat dit vonnis
GENS HETZELFDE FElT.
derhalve door nietigheid is aangetast;
2° CASSATIE - VORDERING TOT VERNIETIGING - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP
Overwegende dat het bestreden
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - ART 441
arrest, hetwelk het beroepen vonnis
SV.
VONNIS HOUDE':IJDE VEROORDELING
bevestigt, met uitbreiding van het
VAN EEN BEKLAAGDE DIE REEDS VROEGER
WEGENS HETZELFDE FElT IS VEROORDEELD
aan tweede eiser verleende uitstel
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1° Wanneer hetzelfde feit tweemaal
wordt bestraft, schendt de tweede veroordeling art. 14.7 I. V.B.P.R., opgemaakt op 19 december 1966 te New
York en goedgekeurd bij de wet van 15
mei 1981 (1).
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Zaventem, op 14 februari 1989, onregelmatig parkeren.

Voor hetzelfde feit was voornoemde reeds veroordeeld door vonnis
van 5 juni 1989 van dezelfde recht2° Op het cassatieberoep van de procu- bank. Dit vonnis, dat bij verstek
reur-generaal, ingesteld overeenkom- was uitgesproken, werd aan de bestig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi, klaagde betekend op 18 juli 1989 en
zonder verwijzing, het vonnis waarbij heeft kracht van gewijsde verkrede beklaagde wordt veroordeeld we- gen.
gens een feit waarvoor die reeds vroeger was veroOJ'deeld (2).

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN CASSATIE
IN ZAKE LAVIGNE)
ARREST

Het vonnis van 26 juni 1989
schendt dus artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag betreffende de
burgerrechten en de politieke rechten opgemaakt te New York op 19
december 1966 en goedgekeurd door
de wet van 15 mei 1981.

(A.R. nr. 4439)

HET HOF; - Gelet op de navolgende vordering van de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie :

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het
aangegeven vonnis te vernietigen, te
« Aan de tweede kamer van het
bevelen dat van zijn arrest melding
Hof van Cassatie.
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing, en te zegDe ondergetekende procureur-ge- gen dat er geen grond is tot verwijneraal heeft de eer hierbij kenbaar
te maken dat, bij een brief van 21 zing.
maart 1990, Bestuur burgerlijke en
Brussel, 22 maart 1990,
criminele zaken, nummer 7/SDP/
Voor de procureur-generaal,
CAN/581/90, de minister van Justide advocaat-generaal,
tie hem gelast heeft bij het Hof,
(get.) Declercq »;
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, aangifte te doen van het in kracht van geGelet op artikel 441 van het Wetwijsde gegane vonnis, op 26 juni boek van Strafvordering, met over1989 uitgesproken door de Politie- neming van de gronden van de borechtbank te Vilvoorde, en waarbij venstaande vordering; vernietigt het
Mariette Paula Lavigne, geboren te aangegeven vonnis, op 26 juni 1989
Eltham (Groot-Brittannie) op 24 sep- gewezen door de Politierechtbank te
tember 1917 en wonende te Sint- Vilvoorde; beveelt dat van dit arrest
Pieters-Woluwe, Toeristenlaan 22, melding zal worden gemaakt op de
wordt veroordeeld ter zake van te kant van de vernietigde beslissing;
-----------------1 zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
(1) en (2) Cass., 7 sept. 1988, A.R. nr. 6898
(A.C., 1988-89, nr. 10 en noot 1). Over de omstandigheid dat het eerste vonnis pas na de
uitspraak van het tweede vonnis in kracht van
gewijsde was gegaan, zie Cass., 17 feb. 1969
(ibid., 1969, 576) en 22 okt. 1973 (ibid., 1974,
213).

29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN IN ZAKE
GRALIKE, HAMMES)

Nr. 570
2• KAMER - 29 mei 1990

ARREST

1° ONDERZOEKSGERECHTEN -

CORRECTIONALISERING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERGISSING.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - CORRECTIONALISERING VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERGISSING.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSEN VONNISGERECHTEN - BESCHIKKING TOT
CORRECTIONALISERING GEGROND OP ONJUISTE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
- VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD
SAMENHANGENDE WANBEVERKLAART DRIJVEN - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1° en 2° Niet regelmatig is de correctio-

nalisering van een misdaad, wanneer
ze gegrond is op het bestaan van verzachtende omstandigheden die hieruit
zijn afgeleid dat de verdachte een
blanco strafregister had, terwijl uit het
aan de raadkamer voorgelegde uittreksel uit het strafregister bleek dat hij
vroeger tweemaal was veroordeeld (1).
3° Wanneer de raadkamer een verdachte
wegens een misdaad naar de correctionele rechtbank verwezen heeft op
grand van de verzachtende omstandigheid dat de verdachte een blanco strafregister had, terwijl hij vroeger tweemaal was veroordeeld, en de correctionele rechtbank zich om die reden
onbevoegd heeft verklaard om kennis
te nemen van de onregelmatig gecorrectionaliseerde misdaad en van de samenhangende wanbedrijven, en het
Hoi, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, vaststelt dat er vooralsnog tegen de beschikking geen enkel
rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis
in kracht van gewijsde is gegaan en
dat de onbevoegdverklaring gegrond
lJjkt, vernietigt het de beschikking en
verwijst het de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling (2).
(1) en (2) Zie Cass., 12 sept. 1989, A.R. nr.
3611 (A.C., 1989-90, supra, nr. 28 en noot 1
R.D.)

(A.R. nr. 4454)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, gedagtekend 9 maart 1990
en op 28 maart 1990 ter griffie van
het Hof ontvangen, van de procureur des Konings te Antwerpen;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, bij beschikking
van 7 maart 1989, Richard Gralike,
geboren te Lichtenvoorde (Nederland) op 10 juni 1959, wonende te
Lichtenvoorde (Nederland), Marishof 48, van Nederlandse nationaliteit, en Klaus Hammes, geboren te
Leipzig (D.D.R.) op 7 april 1939, wonende te Goldach (Zwitserland), Blumenfeldstrasse 15, van Duitse nationaliteit, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, ter zake van
meerdere feiten van : A. valsheid in
geschrifte met gebruik van de valse
akte of van het valse stuk; B. gebruik van valse stukken; C. oplichting, met aanneming van de vordering van de procureur des Konings
« en de erin vermelde verzachtende
omstandigheden wat betreft de telastleggingen A en B »; dat de procureur des Konings als verzachtende
omstandigheden aanvoerde « het
blanco strafregister van beide verdachten in Belgie »;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen zich bij
vonnis van 1 februari 1990 onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de aan de beklaagden
ten laste gelegde feiten om reden
dat uit het strafregister van de beklaagde Richard Gralike, dat aan
het dossier was toegevoegd voordat
de beschikking van de raadkamer
werd genomen, bleek dat laatstgenoemde op 21 mei 1986 en op 12 juni 1986 werd veroordeeld door de politierechtbank te Antwerpen, telkens
wegens het onopzettelijk toebrengen

Nr. 571
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van slagen of verwondingen en wegens een verkeersovertreding, en
derhalve op het ogenblik dat de beschikking van de raadkamer werd
geveld geen blanco strafregister had
in Belgie en << de rechtbank dan ook
niet bevoegd (is) om kennis te nemen van de als misdaad omschreven feiten, te weten de feiten van de
tenlasteleggingen A en B in hoofde
van de eerste beklaagde Gralike;
beide beklaagden als dader of mededader (worden) vervolgd voor de feiten van de tenlasteleggingen B en
C; de feiten van de tenlasteleggingen A en B (ten laste van) de eerste
beklaagde (Gralike) onafscheidelijk
verbonden (lijken) te zijn met de feiten van de telastlegging C (ten laste
van) de eerste beklaagde en met de
feiten van de telastleggingen B en C
(ten laste van) de tweede beklaagde
(Hammes); om een goede rechtsbedeling te bevorderen het aangewezen (is) dat deze feiten samen zouden behandeld worden; daar alles er
op wijst dat er samenhang blijkt te
bestaan tussen de misdrijven (ten
laste van) eerste beklaagde en de
overige aan beide beklaagden ten
laste gelegde misdrijven, a fortiori
voor zover het dezelfde feiten zou
betreffen, de correctionele rechtbank niet bevoegd (is) om kennis te
nemen van het geheel van de tenlasteleggingen »;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van
de correctionele rechtbank in kracht
van gewijsde is gegaan; dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan
dat de loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de onder A en B
aan de beklaagde Gralike ten laste
gelegde feiten de misdrijven schijnen op te leveren die met toepassing van de artikelen 66, 193, 197,
213 en 214 van het Strafwetboek
met opsluiting worden bestraft; dat
die misdaden wegens de gronden
die de correctionele rechtbank ver-

meldt niet regelmatig werden gecorrectionaliseerd;
Overwegende dat de door de correctionele rechtbank vermelde samenhang lijkt aanwezig te zijn;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 7 februari 1989 gewezen beschikking; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling.
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq1 adI
vocaat-generaal.

Nr. 571
2•

KAMER -

1° BEVOEGDHEID

29 mei 1990

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

2° ONDERZOEKSRECHTER

BEVOEGDHEID - GESCHIL BETREFFENDE DE
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE
ONDERZOEKSRECHTER.

3° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

-

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - GESCHIL
BETREFFENDE DE AANHANGIGMAKING VAN
DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER.
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4° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN - TERMIJN - ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
DAT UITSPRAAK DOET OVER HET VERZET
VAN DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING DIE HEM NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK VERWIJST - VERZET GEGROND ·
OP DE OMSTANDIGHEID DAT DE ZAAK NIET
BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER AANHANGIG IS
GEMAAKT - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE VOOR DE EINDBESLISSING.

Nr. 571

Oudenaarde, waarbij hij naar de
COrrectionele rechtbank WOrdt verwezen, niet ontvankelijk verklaart;

Over het middel : schending van de artikelen 135, 235, 416 en 539 van het Wethoek van Strafvordering en miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel dat de
eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft,

doordat het arrest het door eiser inge1o Een geschil inzake bevoegdheid be- stelde hoger beroep tegen de beschikstaat wanneer wordt betoogd dat een king van verwijzing van de raadkamer
rechter zich de bevoegdheid van een van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
andere rechter toeiHgent (1).
Oudenaarde van 19 januari 1990 niet ontvankelijk verklaart op grond « dat de
voorhoudt dat sommige onder2° en 3° Een geschil inzake de aanhan- verdachte
zoeksverrichtingen zouden zijn uitgegigmaking bij de onderzoeksrechter is voerd
door de heer onderzoeksrechter
geen bevoegdheidsgeschil in de zin Muylaert,
terwijl deze niet was gevat
van art. 416 Sv. (2).
van de onderhavige zaak; dat de verdachte daaruit afleidt dat de onderzoeks4° Niet ontvankelijk is het cassatiebe- verrichtingen gesteld door deze onderroep, dat de verdachte v66r de eindbe- zoeksrechter nietig zijn en dat alle
slissing instelt tegen het arrest van de stukken dienaangaande uit het dossier
kamer van inbeschuldigingstelling dat moeten worden verwijderd; dat de vergeen uitspraak doet over een geschil dachte voorhoudt dat hij aldus de onbeinzake bevoegdheid maar over het ver- voegdheid van de onderzoeksrechter
zet van de verdachte tegen de beschik- heeft ingeroepen voor de raadkamer, en
king tot verwijzing van de raadkamer, dat zijn verzet, in toepassing van artikel
terwijl de verdachte enkel de aanhan- 539 van het Wetboek van Strafvordering
gigmaking bij de onderzoeksrechter ontvankelijk is; dat het recht van verzet
betwistte (3).
niet afhangt van de kwalificatie welke de
verdachte aan zijn verweermiddelen
geeft, doch van het werkelijke voorwerp
van de betwisting; dat met zijn verweer
(ROE LANDT)
de eiser niet betoogde dat de onderzoeksrechter Muylaert niet bevoegd was
ARREST
ratione materiae, ratione personae of ratione loci, maar enkel dat hij zonder
(A.R. nr. 4514)
rechtsmacht was de daden van onderzoek te verrichten welke hem worden
toegeschreven; dat daaruit wordt afgeleid
HET HOF; - Gelet op het bestre- dat deze daden nietig zijn; dat de betwisden arrest, op 13 maart 1990 gewe- ting van de verdachte derhalve betrekzen door het Hof van Beroep te king heeft op de regelmatigheid en de
Gent, kamer van inbeschuldiging- rechtsgeldigheid van de gestelde onderzoeksverrichtingen, en niet op de bestelling;
voegdheid ratione materiae, ratione perOverwegende dat het arrest het sonae of ratione loci, zodat het verzet
hoger beroep van eiser tegen een van de verdachte niet ontvankelijk is;
beschikking van de raadkamer van dat de ingeroepen schending van de
rechten van de verdediging en de nietigde Rechtbank van Eerste Aanleg te
heid, zoals daar zijn : - de bewering dat
------------------1 de onderzoeksrechter Muylaert nietige
onderzoeksdaden zou hebben gesteld, (1) Zie Cass., 20 mei 1986, A.R. nr. 482 (A.C.,
1985-86, nr. 576).
de bewering dat het onderzoek niet is
beeindigd, doordat de rogatoire commis(2) Cass., 12 april 1989, A.R. nr. 7392 (A.C.,
sie nog niet volledig werden uitgevoerd,
1988-89, nr. 451).
- de bewering dat het geheim karakter
van het vooronderzoek in een andere
(3) Zie arrest vorige noot.
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strafzaak werd geschonden, doordat
stukken uit dat dossier zouden zijn gevoegd bij de huidige zaak, - de bewering dat de de verdediging niet de gelegenheid zou hebben gehad andere stukken uit dit ander dossier bij het huidige
te voegen, waardoor de gelijkheid van
rechtsmiddelen (artikel 6, lid 1, van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) zou zijn geschonden,
geen geschillen van bevoegdheid of declinatoire excepties uitmaken zodat het
verzet, in de zin van het hoger beroep, in
zover het hierop steunt, niet ontvankelijk is >>,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de
artikelen 135 en 539 van het Wetboek
van Strafvordering de verdachte alleszins gerechtigd is hoger beroep in te
stellen tegen de beschikking van de
raadkamer, waarbij hij wordt verwezen
naar de correctionele rechtbank, wanneer het onderzoeksgerecht zich hierbij
uitspreekt over een betwisting van bevoegdheid, door de verdachten opgeworpen; er sprake is van betwisting van bevoegdheid in de zin van de artikelen 539
en 416 van het Wetboek van Strafvordering wanneer wordt aangevoerd dat een
rechter zich de bevoegdheid van een andere gerechtelijke overheid heeft toegei:Hgend; in zijn conclusies, genomen zowel
voor de raadkamer als voor de kamer
van inbeschuldigingstelling, eiser uitdrukkelijk liet gelden, onder de vermel.ding « onbevoegdheid >>, dat er twee dossiers in vooronderzoek waren die nauw
met elkaar verwant waren, met name
een lastens zijn echtgenote, mevrouw Van
Damme Lidy, en hij niet alleen werd ondervraagd door onderzoeksrechter Pilate,
belast met het eerste onderzoek, doch tevens door onderzoeksrechter Muylaert,
belast met het onderzoek lastens mevrouw Van Damme Lidy; de zaken zo
nauw met elkaar verwant waren dat op
het ogenblik der behandeling van deze
zaken voor de correctionele raadkamer,
met name op de zittingen van 24 maart
en 24 april 1989, door beide onderzoeksrechters verslag van de zaak werd gegeven; onderzoeksrechter Muylaert evenwe! niet werd belast door de procureur
des Konings met het onderzoek van onderhavige zaak en derhalve zich andermans bevoegdheid toei:\igende; uit eisers
besluiten zodoende duidelijk blijkt dat
de bevoegdheid der onderzoeksrechters
inzake werd betwist, zodat het arrest op
grand van de gedane vaststellingen en
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van de elementen van het dossier niet
wettig beslist dat door eiser geen exceptie van onbevoegdheid werd opgeworpen
in de zin van de artikelen 416 en 539 van
het Wetboek van Strafvordering en derhalve zijn beroep niet ontvankelijk verklaart (schending van de artikelen 135,
416 en 539 van het Wetboek van Strafvordering);

tweede onderdeel, de raadkamer in
eerste instantie en de kamer van inbeschuldigingstelling in graad van hager
beroep door de wetgever werden ingesteld als controleorganen, ten einde er
over te waken dat de vordering, die uiteindelijk bij het vonnisgerecht wordt
aanhangig gemaakt, gezuiverd is van alle onregelmatigheden die tijdens het
vooronderzoek en het gerechtelijk onderzoek zouden zijn begaan; zo ook de kamer van inbeschuldigingstelling erover
dient te waken dat door de raadkamer
geen onregelmatigheden werden begaan;
zij er voorts over dienen te waken dat
het recht van verdediging van alle partijen en van de verdachte in het bijzonder
wordt geeerbiedigd; de aan de inrichting
van de onderzoeksgerechten ten grandslag liggende principes derhalve impliceren dat de verdachte ook over de mogelijkheid dient te beschikken om zich in
hoger beroep te voorzien tegen de beschikking van de raadkamer, wanneer
zijn recht van verdediging werd geschonden dan wel een onregelmatigheid in de
procedure werd begaan, zonder dat zulks
door de raadkamer werd gesanctioneerd;
te dezen eiser in besluiten aanvoerde dat
het onderzoek door een nietigheid was
aangetast in zover bepaalde onderzoeksdaden werden verricht door een onderzoeksrechter die hiertoe niet werd gevorderd door de procureur des Konings, het
geheim karakter van het onderzoek
werd geschonden en het vooronderzoek
ook niet als voleindigd kon worden aangezien, nu bepaalde rogatoire commissies riiet werdeil. uitgevoerd; zodat het arrest niet wettig kon beslissen, zonder eisers recht van verdediging te miskennen,
dat het niet gerechtigd was kennis te nemen van deze excepties van onregelmatigheid der procedure (schending van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en
van de artikelen 135, 235 en 539 van het
Wetboek van Strafvordering):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat er met betrekking tot de verwijzing van een ver-
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dachte naar het vonnisgerecht enkel Nr. 572
betwisting over de bevoegdheid bestaat als voorgehouden wordt dat de
2• KAMER - 29 mei 1990
onderzoeksrechter of de raadkamer
het bevoegheidsdomein van een andere gerechtelijke overheid heeft beVREEMDELINGEN - ARTT. 27,
treden;
Overwegende dat eiser door aan
te voeren dat de onderzoeksrechter
Muylaert niet door de procureur des
Konings met het onderzoek van de
zaak werd belast en derhalve zich
andermans bevoegdheid toeeigende,
geen dergelijke bevoegdheidsbetwisting opwierp, nu aile onderzoeksrechters in een zelfde rechtbank van
eerste aanleg dezelfde bevoegdheid
hebben en eiser aldus door zijn verweer enkel de rechtsmacht van de
onderzoeksrechter Muylaert betwistte;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

DERDE
LID, EN 29 VREEMDELINGENWET - OPSLU!·
TING TER UITVOERING VAN DE MAATREGEL
VAN TERUGWIJZ!NG - DUUR.

De regel volgens welke de teruggewezen
vreemdeling, die binnen de gestelde
termijn geen gevolg heeft gegeven aan
het bevel en om die reden opgesloten
wordt voor de tijd die strikt noodzakeJijk is voor de uitvoering van de maatregel, in vrijheid wordt gesteld als hij
niet binnen de maand na zijn aanhouding regelmatig het grondgebied van
een ander land heeft kunnen betreden,
is niet van toepassing wanneer die toestand te wijten is aan de houding en
het wederrechtelijk verzet van de
vreemdeling. (Artt. 27, derde lid, en 29
Vreemdelingenwet).
(ELYOUMNI)

Overwegende dat het bestreden
arrest geen uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid en een
voorbereidende beslissing een beslissing van onderzoek is in de zin
van artikel 416, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening, nu zij v66r de
eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel van
het middel dat niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Geinger.

ARREST

(A.R. nr. 4523)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97, 128 van
de Grondwet, 27.3 en 29 van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, het algemeen rechtsbeginsel van
overmacht, en artikel 5.1, f, van het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiser ontvankelijk doch gegrond verklaart en de beschikking waartegen hoger beroep bevestigt op volgende gronden : Dat betrokkene het voorwerp uitmaakt van een koninklijk besluit van
uitzetting van 22 maart 1989 dat hem betekend werd op 27 mei 1988; dat bij toepassing van artikel 27 van de wet van 15
december 1980 de teruggewezen vreemdeling die binnen de gestelde termijn
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geen gevolg geeft aan het bevel van terugwijzing, met dwang naar de grens
kan geleid worden of ingescheept worden; dat bij toepassing van datzelfde artikel 27 de betrokken vreemdeling mag
opgesloten worden voor de tijd die strikt
noodzakelijk is voor de uitvoering van de
maatregel; dat uit de stukken blijkt dat
alle schikkingen werden genomen om
het mogelijk te maken dat de betrokken
vreemdeling binnen de tijd die strikt
noodzakelijk is voor de uitvoering van de
maatregel van terugwijzing, het grondgebied van zijn land van herkomst zou
kunnen betreden; dat deze vreemdeling
inderdaad meerdere malen naar de vlieghaven van Zaventem werd overgebracht
met het oog op zijn inscheping in een
klaarstaand vliegtuig en dat deze zich
telkens tegen zijn inscheping wederrechtelijk heeft verzet; dat de omstandigheid
dat de betrokkene vreemdeling niet regelmatig het grondgebied van een ander
land heeft kunnen betreden derhalve uitsluitend te wijtend is aan zijn eigen houding en wederrechtelijk verzet; dat door
het herhaald verzet van de vreemdeling
om ingescheept te worden in een vliegtuig met bestemming Marokko het Bestuur volledig in de onmogelijkheid werd
gesteld de enige mogelijke oplossing
voor een vlugge en efficiente gedwongen
tenuitvoerlegging van de maatregel en
de repatriering te verwezenlijken; dat
derhalve dat herhaald verzet telkens
voor dat bestuur overmacht heeft uitgemaakt die de in artikel 29 van de wet
van 15 december 1980 voorziene termijn
schorst en de minister machtigt de
vreemdeling opnieuw te doen opsluiten
ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen in toepassing van artikel 27, alinea 3, van de wet van 15 december 1980
ten einde een nieuwe uitvoering van de
maatregel van terugwijzing en een effectieve repatriering van de vreemdeling
te bewerkstelligen. Dat er te dezen voor
een vreemdeling zonder bestaansmiddelen geen andere concrete oplossing bestaat voor een gedwongen tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van
uitzetting, dat steeds geldig blijft en uitgevoerd moet worden. Dat derhalve de
vrijheidsberoving gerechtvaardigd is,

terwijl, eerste onderdeel, het artikel 27
van de Vreemdelingenwet toelaat dat de
vreemdeling - die binnen de gestelde
termijn geen gevolg heeft gegeven aan
het bevel om het Rijk te verlaten - met
dwang naar de grens geleid of ingescheept kan worden hiertoe mag opgesloten worden voor de tijd die strikt
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noodzakelijk is voor de uitvoering van de
maatregel; dat artikel 29 van de Vreemdelingenwet bovendien bepaalt dat een
om deze reden opgesloten vreemdeling
niet langer dan een maand mag opgesloten blijven indien hij niet regelmatig het
grondgebied van een ander land heeft
kunnen betreden; dat de duur van de opsluiting aldus door de wet aan een dubbele termijn is gebonden; in beginsel de
tijd strikt noodzakelijk ter uitvoering
van de verwijderingsmaatregel met een
absoluut maximum van een maand; dat
te dezen de duur der administratieve
hechtenis op basis van artikel 27, lid 3,
van de Vreemdelingenwet op het ogenblik dat het bestreden arrest genomen
werd de drie maanden oversteeg, zodat
wat dit punt betreft het arrest de bepalingen van de artikelen 27 en 29 van de
Vreemdelingenwet schendt;
tweede onderdeel, het artikel 27 van
de Vreemdelingenwet weliswaar de opsluiting van de vreemdeling toelaat, doch
op voorwaarde dat hij : 1. binnen de
vooropgestelde termijn geen vrijwillig
gevolg gegeven heeft aan de maatregel
van landsverwijdering, 2. binnen een
strikt noodzakelijke termijn voor de uitvoering van de maatregel zal onder
dwang naar de grens geleid worden of
onder dwang worden ingescheept; dat de
opsluiting dus enkel tot doel mag hebben
om tot een gedwongen repatriering over
te gaan; dat te dezen het Bestuur nalaat
tot een gedwongen inschepping over te
gaan; dat zij nochtans het recht heeft
over te gaan tot een gedwongen inscheping van betrokkene en hiertoe enige fysieke dwang en geweld mag uitoefenen;
dat dit dagdagelijks gebeurt op de luchthaven in andere gevallen, vaak met betrekking tot vreemdelingen zonder middelen van bestaan;
derde onderdeel, het artikel 27 van de
Vreemdelingenwet overeenkomstig haar
eerste lid niet van toepassing is op de
uitgezette vreemdeling die binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven
aan het koninklijk besluit van uitzetting;
dat dit artikel dus enkel betrekking
heeft op die vreemdelingen die weigeren
vrijwillig het grondgebied te verlaten;
dat hieruit volgt dat wanneer de vreemdeling die naar de luchthaven wordt geleid, verklaart niet vrijwillig het vliegtuig
te zullen opstappen, dit feit onmogelijk
door de administratie als reden van overmacht in haren hoofde kan worden ingeroepen; dat het arrest in zijn motivering
trouwens nalaat te bewijzen dat de feitelijke omstandigheid van mondelinge wei-
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gering van de betrokkene overmacht uitmaakt in hoofde van de administratie en
dit evenmin kan afgeleid worden uit de
.stukken waarop het Hof zou mogen acht
slaan (schending van het algemeen
rechtsbeginsel van overmacht en het artikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, het artikel 29 van de
Vreemdelingenwet voorziet dat de bij
toepassing van artikel 27.3 van de
Vreemdelingenwet opgesloten vreemdeling die binnen de maand na zijn aanhouding niet regelmatig het grondgebied
van een ander land heeft kunnen betreden, wordt in vrijheid gesteld; dat dit artikel rekening houdt met de onvoorziene
omstandigheid waardoor de vreemdeling
'binnen de termijn van een maand niet
effectief het grondgebied van enig ander
land heeft kunnen betreden, maar niettemin beveelt dat net in die omstandigheden de vreemdeling client te worden in
vrijheid gesteld; dat immers deze administratieve hechtenis gebonden is aan
een dubbele termijn; in hoofdorde de
strikt noodzakelijke termijn om de uitvoering mogelijk te maken (artikel 27
van de Vreemdelingenwet) met in subsidiaire orde een absolute grens van een
maand indien de repatriiking om een of
andere redi:m onmogelijk zou zijn, voorbeeld ingevolge staking van een luchtvaartmaatschappij, onmogelijkheid om
tot een gedwongen inscheping over te
gaan, geen vluchten naar de plaats van
bestemming, moeilijkheden gemaakt
door de vreemdeling bij vertrek op de
luchthaven, weigering van het land van
bestemming om de betrokkene toe te laten enz ... ; dat bovendien het artikel 30
van de Vreemdelingenwet de minister
van Justitie toelaat de vreemdeling die
in de gevallen voorzien in de artikelen
27 tot en met 29 in vrijheid werd gesteld
of gelaten, kan verplichten in een bepaalde plaats te verblijven of van sommige plaatsen verwijderd te blijven tot
wanneer de maatregel van verwijdering
uit het land kan uitgevoerd worden; dat
dit artikel geen bestaansreden zou hebben indien onmacht of overmacht in
hoofde van het Bestuur de termijn voorzien in artikel 29 zou schorsen;
vijfde onderdeel, het koninklijk besluit
van uitzetting in hoofde van eiser volkomen rechtsgeldig is genomen en van
kracht blijft; dat inderdaad het Bestuur
de opdracht heeft dit koninklijk besluit
tot uitvoering te brengen door over te
gaan tot een effectieve repatriering of
landsverwijdering, maar dat de vreemdeling dient in vrijheid te worden gesteld
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indien hij niet effectief het grondgebied
van een ander land heeft kunnen betreden (voltooid verleden tijd) binnen de
termijn van een maand; dat artikel 29
van de Vreemdelingenwet duidelijk de
woorden « heeft kunnen betreden » bezigt, terwijl de rechter in het bestreden
arrest uit de vaststelling dat het Bestuur
voor een vliegtuigticket zorgt en betrokkene tot voor het vliegtuig leidt, enkel
had mogen afleiden dat betrokkene
"kan" zijn land van herkomst betreden,
ten inste als hij, eens toegekomen in
Marokko, van board zou mogen; dat aldus het arrest in zijn motivering nalaat
te bewijzen dat eiser het grondgebied
van een ander land heeft kunnen betreden, ware het niet dat hij geweigerd had
vrijwillig het vliegtuig op te stappen en
evenmin bewijst dat er voor een vreemdeling zonder bestaansmiddelen geen andere concrete oplossing bestaat voor een
gedwongen tenuitvoerlegging; dat dit
evenmin kan afgeleid worden uit de
stukken waarop het Hof zou mogen acht
slaan (schending van artikel 97 van de
Grondwet); dat de plicht die rust bij het
Bestuur om het koninklijk besluit tot uitvoering te brengen, niet wegneemt dat
het Bestuur tevens verplicht is de uitvoering volgens de modaliteiten voorzien in
de wet te realiseren; dat artikel 29 van
de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk voorziet in de invrijheidstelling van betrokkene indien binnen de maand niet tot
uitvoering kan worden overgegaan (eveneens schending van het artikel 128 van
het Gerechtelijk Wetboek); dat deze invrijheidstelling op zich geen afbreuk
doet aan de kracht van het koninklijk
besluit van uitzetting daar betrokkene
opnieuw kan worden opgenomen indien
hij na de nieuwe termijn waarbinnen hij
het grondgebied moet verlaten (48 uur, 5
of 8 dagen, naargelang de beslissing van
de Dienst Vreemdelingenzaken) opnieuw
of nag steeds op Belgisch grondgebied
wordt aangetroffen en bovendien kan
veroordeeld worden tot een correctionele
gevangenisstraf van een maand tot een
jaar en met een geldboete van honderd
tot duizend frank overeenkomstig artikel
76 van de Vreemdelingenwet;
zesde onderdeel, de raadkamer en de
kamer van inbeschuldigingstelling enkel
kan onderzoeken of de maatregelen van
vrijheidsberoving of tot verwijdering van
het grondgebied in overeenstemming
zijn met de wet, zonder zich te mogen
uitspreken over hun gepastheid of opportuniteit;
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zevende onderdeel, volgens artikel 5.1,
f, van het E.V.R.M. iemand kan gevangen gehouden worden met het oog op
zijn uitwijzing, maar de vrijheidsberoving ophoudt wettig te zijn indien de
procedure tot uitwijzing niet met de nodige spoed wordt voortgezet (Kohl, Implications de l'art. 5 de la Convention Europeenne des droits de l'homme en procedure penal, J.T., 1989, 496) (schending
van artikel 5 E.V.R.M.), zodat het arrest
de in het middel aangewezen bepalingen
en algemene beginselen schendt :
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de omstandigheid dat de betrokken
vreemdeling niet regelmatig het
grondgebied van een ander land
heeft kunnen betreden derhalve uitsluitend te wijten is aan zijn eigen
houding en wederrechtelijk verzet;
(...) dat door het herhaald verzet van
de vreemdeling om ingescheept te
worden in een vliegtuig met bestemming Marokko het Bestuur volledig
in de onmogelijkheid werd gesteld
de enig mogelijke oplossing voor
een vlugge en efficUinte gedwongen
tenuitvoering van de maatregel en
de repatriering te verwezenlijken »;

Overwegende dat krachtens artikel 27, derde lid, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toeOverwegende dat uit deze redengang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde- geving blijkt dat de appelrechters
ring van vreemdelingen, de in het vaststellen dat eiser regelmatig het
eerste en het tweede lid bedoelde grondgebied van Marokko had kunvreemdelingen kunnen opgesloten nen betreden binnen de bij de wet
worden voor de tijd die strikt nood- bepaalde termijn en dat dit enkel
zakelijk is voor de uitvoering van de door zijn << eigen houding en wedermaatregel en krachtens artikel 29 rechtelijk verzet » onmogelijk werd
van dezelfde wet de bij toepassing van gemaakt;
artikel 27, lid 3, opgesloten vreemdeDat de appelrechters met deze reling die binnen de maand na zijn
aanhouding, termijn die eventueel dengeving hun beslissing regelmatig
vermeerderd wordt met de duur van met redenen omkleden en naar
het onderzoek van het verzoek tot recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
herziening, niet regelmatig het
grondgebied van een ander land aangenomen;
heeft kunnen betreden, in vrijheid
En overwegende dat de substanwordt gesteld, onverminderd een op- tiele of op straffe van nietigbeid
sluiting hoofdens strafrechtelijke voorgeschreven rechtsvormen in
vervolgingen, onder meer wegens acht zijn genomen en de beslissing
overtreding van deze wet;
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat het arrest in feite en derhalve op onaantastbare wijze vaststelt dat : << uit de stukken
blijkt dat alle schikkingen werden
genomen om het mogelijk te maken
dat de betrokken vreemdeling, binnen de tijd die strikt noodzakelijk is
voor de uitvoering van de maatregel
van terugwijzing, het grondgebied
van zijn land van herkomst zou
kunnen betreden; (... ) dat deze
vreemdeling inderdaad meerdere
malen naar de vlieghaven van Zaventem werd overgebracht met het
oog op zijn inscheping in een
klaarstaand vliegtuig en dat deze
zich telkens tegen zijn inscheping
wederrechtelijk heeft verzet; (... ) dat

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
29 mei 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Andersluidende conclusie (1) van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M.
Vandevelde, Leuven.

1----------------......,
(1) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie
omdat art. 29 van de wet krachtens hetwelk de
vreemdeling in vrijheid wordt gesteld na een
maand, geen uitzondering op die regel bepaalt
in geval van verzet van die vreemdeling.
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Nr. 573
1e

KAMER -

31 mei 1990

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - VEROORDENENDE BEPALINGEN
- ART. 19.3, 3° - LINKS AFSLAAN - TEGENLIGGER - VOORRANG - GRENZEN.

De verkeerstekens, waarvan met name
de verkeerslichten deel uitmaken,
gaan boven de verkeersregels, zodat
de tegenligger op de rijbaan die de
links afslaande bestuurder gaat verlaten, die hem krachtens art. 19.3,
3", Wegverkeersreglement toegekende
voorrang verliest telkens wanneer hem
zijn recht van doorgang wordt ontzegd
door een verkeerslicht; zulks is onder
meer het geval op de kruispunten
waar een naar links gerichte pijl aanduidt dat de Jinksafslaande bestuurder
zijn rijbeweging mag uitvoeren (1).
(Artt. 6.2, 19.3, 3°, 60.1 en 62 Wegverkeersregl. 1 dec. 1975.)
(MAVOUNGOU, MWITWA KALASA T. BELGJSCH
BUREAU VAN AUTOVERZEKERAARS V.Z.W.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8625)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 5, 10, inzonderheid 10.1, 3°, 12, inzonderheid 12.4 en
12.5, 19, inzonderheid 19.3, 2°, a, en 3°,
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest vooraf vaststelt : 1o
enerzijds, dat de bij het ongeval betrokken bestuurders tegenstrijdige versies
van de feiten geven, nu eiser beweert
het kruispunt te zijn opgereden omdat
het Iicht op groen stond terwijl Hegna
aanvoert dat hij naar links afsloeg op
het ogenblik dat het verkeerslicht dat
voor hem mogelijk maakte; 2° anderzijds,
(1) Zie Cass., 10 april 1990, A.R. nr. 3390,
volt. terechtz., supra, nr. 477.
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dat uit het dossier niet kan worden opgemaakt welke versie de juiste is en dat
derhalve geen van beide bestuurders geacht kan worden een fout te hebben begaan door de verkeerstekens niet in acht
te nemen; dat immers geenszins bewezen is dat eiser het kruispunt is opgereden toen het licht voor hem op oranjegeel of rood stond, of dat Hegna, die op
het kruispunt gestopt was, zijn voertuig
precies op het ogenblik dat de verkeerspijl het hem verbood, opnieuw in beweging heeft gebracht; 3° dat bovendien
overdreven snelheid evenmin bewezen is
ten laste van de eerste eiser; het arrest
vervolgens verklaart dat, gelet op de
plaatsgesteldheid en het zicht waarover
de bestuurders beschikten, uit de toedracht van het ongeval en uit de schade
aan de voertuigen (het voertuig van eiser
is links achteraan aangereden door de
voorkant van de door Hegna bestuurde
wagen) kan worden afgeleid dat beide
bestuurders, die elkaar noodzakelijkerwijze hebben moeten opmerken en die
in gelijke mate tot voorzichtig rijden gehouden waren, zijn verrast door de reactie van de ander waardoor zij, luidens
hun onderscheiden versie, in hun verwachtingen werden bedrogen; het arrest
daaruit afleidt dat, aangezien het niet
mogelijk lijkt te bepalen welk verkeerslicht brandde, zowel de bestuurder Mavoungou, eerste eiser, als de bestuurder
Hegna zich kunnen beroepen op het bestaan van een niet te voorziene hindernis en dat bijgevolg zowel de hoofdvordering als de vrijwillige tussenkomst niet
gegrond dienen te worden verklaard,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
de in hun naam voor het hof van beroep
neergelegde conclusie betoogden dat het
ongeval enkel kan worden verklaard
door het onregelmatig maneuver van
Hegna, die immers, na gestopt te zijn op
het kruispunt zijn voertuig opnieuw in
beweging bracht en naar links begon af
te slaan juist op het ogenblik dat eiser,
wie aldus de pas werd afgesneden, ter
plaatse aankwam; dat enerzijds immers
uit de plaats waar de glasscherven en de
wrakken van beide voertuigen lagen zoals die is aangegeven op de door de
verbalisanten opgemaakte situatietekening - blijkt dat de aanrijding zich
heeft voorgedaan op de rechterkant van
de rijbaan, dat wil zeggen op de door eiser gevolgde rijstrook; dat anderzijds uit
de plaats van de schade aan het voertuig
van eiser en uit de richting waarin dat
voertuig na de aanrijding werd geslingerd, blijkt dat eiser, in strijd__ met de
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verklaringen van Hegna, deze niet heeft
aangereden, maar door hem is aangereden; het arrest nergens in de motivering
antwoordt op deze bijzondere omstandige verweermiddelen, zodat het niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve artikel 97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, de bestuurder die
naar links afslaat, voorrang moet verlenen aan de tegenligger op de rijbaan die
hij gaat verlaten, ongeacht het rijgedrag
van de voorranghebbende bestuurder,
voor zover laatstgenoemde althans geen
niet te voorziene hindernis oplevert; het
niet reglementaire rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder op zich geen
niet te voorziene hindernis oplevert voor
de andere bestuurder die naar links wil
afslaan; het arrest derhalve, nu het verklaart dat, aangezien « het niet mogelijk
lijkt te bepalen welk verkeerslicht brandde », beide bij het ongeval betrokken bestuurders « zich kunnen beroepen op het
bestaan van een niet te voorziene hindernis » omdat ze heiden verrast waren
door de reactie van de ander en daardoor in hun verwachtingen werden bedrogen, de beslissing waarbij het de
rechtsvordering van de eisers ongegrond
verklaart, niet naar recht verantwoordt,
aangezien eiser, voorranghebbende bestuurder, aileen door het feit dat hij mogelijk door een rood licht is gereden, niet
noodzakelijk een niet te voorziene hindernis opleverde voor de andere bestuurder die naar links afsloeg, en het bestaan van zodanige hindernis uit geen
enkele andere overweging van de bestreden beslissing kan worden afgeleid; het
arrest derhalve niet naar recht is verantwoord (schending van de in het middel
vermelde wetsbepalingen, artikel 97 van
de Grondwet uitgezonderd); ·
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daardoor, luidens hun onderscheiden versie, in hun verwachtingen
werden bedrogen »; dat het arrest
aldus antwoordt op de conclusie van
de eisers en de ongegrondverklaring
van hun rechtsvordering regelmatig
met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 6.2 van
het Wegverkeersreglement bepaalt
dat de verkeerstekens hoven de verkeersregels gaan; dat, enerzijds, artikel 60.1 van het reglement de verkeerslichten aanmerkt als een categorie van de verkeerstekens, anderzijds, artikel 19.3, 3°, van dat reglement een verkeersregel aangeeft;
Dat derhalve de tegenligger op de
rijbaan die de links afslaande bestuurder gaat verlaten, de hem
krachtens artikel 19.3, 3°, toegekende voorrang verliest telkens wanneer hem zijn recht van doorgang
wordt ontzegd door een verkeerslicht; dat zulks onder meer het geval
is op de kruispunten waar, overeenkomstig artikel 62 van het reglement, een naar links gerichte pijl
aanduidt dat de links afslaande bestuurder zijn rijbeweging mag uitvoeren, omdat het tegenliggend verkeer tegengehouden wordt door een
rood licht ten einde het ontruimen
van het kruispunt te vergemakkelijken;
Dat het arrest bijgevolg, na enerzijds te hebben vastgesteld dat het
Wat het eerste onderdeel betreft : kruispunt voorzien was van een verOverwegende dat het arrest be- keerslicht met onder meer de in
slist dat << gelet op de plaatsgesteld- voormeld artikel 62 bedoelde ontruiheid en het zicht dat de bestuurders mingspijl, en na anderzijds te hebhadden, uit de toedracht van het on- ben beslist dat niet uitgemaakt is
geval en de schade aan de voertui- welke verkeerslichten brandden op
gen (het voertuig van de eerste eiser het ogenlik van het ongeval, geen
werd links achteraan aangereden van de in het middel vermelde bepadoor de voorkant van de door Hegna lingen schendt, waar het beslist dat
bestuurder wagen) kan worden afge- niet bewezen is dat de verzekerde
leid dat beide bestuurders, die el- van verweerster een fout heeft bekaar noodzakelijkerwijze moesten gaan door naar links af te slaan op
opmerken en die in ieder geval in het ogenblik dat de eiser Mavoungelijke mate tot voorzichtig rijden gou uit de tegenovergestelde richgehouden waren, verrast werden ting naderde op de rijbaan die hij
door de reactie van de ander en ging verlaten;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenor.nen;

Or.n die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst de eisers in de
kosten.

4° Een op art. 37 Wet Ruimtelijke Orde-

ning en Stedebouw gegronde vordering
tot schadeloosstelling is niet toelaatbaar zolang de afgifte van een bouwof verkavelingsvergunning aan de eiser niet is geweigerd of deze geen negatief stedebouwkundig attest heeft
verkre!Jen (2). (Art. 37, eerste en derde

lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; art. 34, eerste en derde lid,
1• kamer - Voorzitter
Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordeen verslaggever: de h. Sace, afdelingsning en Stedebouw.)
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael,, advocaat-generaal
·5° Cassatie van een arrest brengt vernie- Advocaat: mrs. Simont.
·
31 mei 1990 -

tiging mede van het vonnis dat het gevolg ervan is (3).
(WAALSE GEWEST T. DEMEUSE, SMAL)
ARREST ( vertaling)
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31 mei 1990 ·

1° STEDEBOUW-

ALLERLEI- WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - BEPALINGEN - AARD.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - ALLERLEI - STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE ORDENING EN
STEDEBOUW - BEPALINGEN -:- AARD.

3° OPENBARE ORDE WET RUIMTELIJKB
BOUW.

STEDEBOUW
ORDENING EN STEDE-

4° STEDEBOUW -

RUIMTELIJKE ORDENING - ONTEIGENING EN VERGOEDING ART. 37 WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - ART. 34 WAALS WETBOEK VAN
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDi<:BOlJW VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING
TOELAATBAARHEID - VEREISTEN.

5° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVh.NG
- BURGERLIJKE ZAKEN -, VERNIETIGING
VAN EEN ARREST - RECHTSPLEGING DIE
DAARVAN HET GEVOLG IS.

1°, 2° en 3° De bepalingen van de Wet

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 23 en 37, eerste en derde lid, van
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw, als gewijzigd bij de
artikelen 2 van de wet van 22 december1970 en 177, a en b, van de wet van
22 december 1977, welke artikelen 23 en
37, eerste en derde lid, overgenomen
werden door de artikelen 20 en 34 van
het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, vastgesteld bij besluit van de Waalse Gewestexecutieve
van 14 mei 1984 houdende codificatie van
de wets- en verordeningsbepalingen inzake stedebouw en ruimtelijke ordening en
toepasselijk op het Waalse Gewest,
doordat het arrest de vordering ontvankelijk en gegrond verklaart, waarbij
de verweerders overeenkomstig artikel
37 van de wet van 29 maart 1962 van eiser schadevergoeding eisen wegens het
verkavelingsverbod op een deel van een
perceel grond met een oppervlakte van

Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
zijn van openbare orde (1).

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

(1) Cass., 27 juni 1985, A.R. nr. 7086-7087

(3) Cass., 11 april 1988, A.R. nr. 6113 (A.C,
1987-88, nr. 486).

(A.C., 1984-85, nr. 656).

(2) Cass., 24 jan. 1985, A.R. nr. 7167 (A.C.,
1984-85, nr. 307).
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1.750 vierkante meter, waarvan de verweerders te Filot eigenaar zijn; dat het
arrest, met verwijzing naar de redenen
van het beroepen vonnis van 21 april
1986, het verweer van eiser dat de litigieuze verkavelingsvergunning op 8 april
1982 is geweigerd v66rdat het koninklijk
besluit houdende goedkeuring van het
gewestplan « Huy-Waremme » tot indeling van de grond in landbouwgebied in
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, afwijst op grond: « dat (eiser) uit
het oog verliest dat het ongunstig advies
dat door het bestuur voor stedebouw op
4 februari 1982 is gegeven, hoofdzakelijk
hierop steunt dat " uit de aan de gang
zijnde studies inzake ruimtelijke ordening blijkt dat het dee! van de in woongebied met landelijk karakter ingedeelde
grond langsheen de weg nr. 4 ongeveer
60 m. breed is vanaf de weg nr. 8, terwijl
het overige van het goed in een landbouwgebied ligt" »; dat het arrest eraan
toevoegt « dat ... de vergunning door de
gemachtigde ambtenaar zonder voorbehoud is geweigerd; dat uit die beslissing,
waaraan het Waalse Gewest zich na de
7de oktober 1982 heeft gehouden, blijkt
dat een andere verkavelingsaanvraag na
die datum evenmin kon slagen; dat het
recht op schadevergoeding dus is ontstaan zodra het bestuur voor stedebouw,
zonder toepassing te maken van zijn
recht om een afwijking toe te staan, beslist heeft de aanwijzingen van het gewestplan strikt toe te passen, door voor
een perceel uit een stuk dat tot dan volledig als bouwgrond kon worden gE;!bruikt, onderscheid te maken tussen de
grond in een woongebied met landelijk
karakter en de grond in een landbouwgebied >>; dat het arrest evenmin ingaat op
het verweer van eiser volgens hetwelk
het recht op schadevergoeding niet enkel
afhing van het bestaan van een plan met
bindende kracht, maar nu de verkavelingsvergunning geenszins na de inwerkingtreding van het gewestplan is geweigerd, bovendien van de afgifte van een
negatief stedebouwkundig attest als gevolg van dat plan dat bindende kracht
heeft verkregen, op grond, met verwijzing naar de redenen van het vonnis van
21 april 1986, << dat (eiser) ten onrechte
de afgifte eist van een negatief stedebouwkundig attest, vermits uit het door
de (verweerder) overgelegd stedebouwkundig dossier voldoende blijkt dat op
het dee! van het perceel dat definitief bij
het landbouwgebied (1.750 m2) is ingedeeld, geen enkel gebouw mag worden
opgetrokken >>,
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terwijl artikel 37, eerste lid, van de
wet van 29 maart 1962, als gewijzigd bij
a;~tikel 2 van de wet van 22 december
1970 en bij artikel177 van de wet van 22
december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, welk artikel 37,
eerste lid, is overgenomen in artikel 34,
eerste lid, van het Waalse wetboek, bepaalt dat « schadevergoeding is verschuldigd ... door het Waalse Gewest ... wanneer het bouw- of verkavelingsverbod
volgen uit een plan dat bindende kracht
heeft verkregen, een einde maakt aan
het gebruik waarvoor een goed dient of
normaal bestemd is de dag voorafgaand
aan de inwerkingtreding van dit plan »;
met andere woorden, het recht op schadevergoeding enkel kan bestaan als het
verkavelingsverbod volgt uit een plan
dat bindende kracht heeft verkregen;
krachtens artikel 23 van de wet van 29
maart 1962, overgenomen in artikel 20
van het Waalse wetboek, het gewestplan
door de Koning moet worden goedgekeurd en vijftien dagen na de bekendmaking van het koninklijk besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, in
werking treedt; artikel 37 bovendien in
het derde lid (dat het derde lid van artikel 34 van het Waalse wetboek is geworden) bepaalt dat : « het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij overdracht
van het goed, ofwel bij de weigering van
een bouw- of verkavelingsvergunning, of
nog bij het " afleveren" van een negatief
stedebouwkundig attest >>; het arrest niet
vaststelt dat aan een van de voorwaarden van voormeld artikel 37 voor het
ontstaan van het recht op schadevergoeding is voldaan, nu, enerzijds, de enige
vastgestelde weigering van de verkavelingsvergunning dateert van v66r de bekendmaking van het koninklijk besluit
tot goedkeuring van het gewestplan in
het Belgisch Staatsblad en dus niet volgt
uit een plan dat bindende kracht heeft
verkregen en, anderzijds, het bestaan
van een negatief stedebouwkundig attest
impliciet maar zeker is uitgesloten door
de redenen van de eerste rechter waarnaar het arrest verwijst; daaruit volgt
dat het arrest, door het recht van de verweerders op schadevergoeding in te willigen, schending inhoudt van de bepalingen van openbare orde van de wet van
29 maart 1962 en van het Waalse Wethoek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, houdende vaststelling van de
voorwaarde voor het bestaan en ontstaan van dat recht (schending van de
artikelen 23 en 37, eerste en derde lid,
van die wet en van de artikelen 20 en 34,
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eerste en derde lid, van het Waalse wetOverwegende dat de bepalingen
hoek):
van de wet van 29 maart 1962 de
openbare orde raken;
Overwegende dat luidens artikel
Dat het arrest, door aan te nemen
37, eerste lid, van de wet van 29 dat de verweerders op schadevermaart 1962 houdende organisatie goeding recht hebben op basis van
van de ruimtelijke ordening en van de zoeven vermelde gegevens, zonde stedebouw, schadevergoeding der vast te stellen dat de verweerverschuldigd is wanneer het bouw- ders bij de indiening van de aanof verkavelingsverbod volgend uit vraag aantoonden dat hun verkaveeen plan dat bindende kracht heeft lingsvergunning op grond van het
verkregen, een einde maakt aan het gewestplan was geweigerd of een
gebruik waarvoor een goed dient of negatief stedebouwkundig attest
normaal bestemd is de dag vooraf- overlegden, de in het middel aangegaand aan de inwerkingtreding van wezen wettelijke bepalingen schendt;
dat plan;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat overeenkomstig
het derde lid van hetzelfde artikel
een vordering tot schadevergoeding
Om die redenen, vernietigt het beop basis van voormelde wettelijke streden arrest, alsmede de eruit volbepaling niet kan worden aangeno- gende vonnissen van 13 juni en 17
men zolang aan eiser geen bouw- of oktober 1988; beveelt dat van dit arverkavelingsvergunning is gewei- rest melding zal worden gemaakt op
gerd of hij geen negatief stedebouw- de kant van het vernietigde arrest
kundig attest heeft gekregen;
en van de vernietigde vonnissen;
Overwegende dat uit het vonnis houdt de kosten aan en laat de bevan 21 april 1986 waarvan het arrest slissing daaromtrent aan de feitende redenen overneemt, blijkt, dat rechter over; verwijst de zaak naar
het koninklijk besluit houdende het Hof van Beroep te Bergen.
goedkeuring van het gewestplan
31 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
waarop de vordering tot schadever- de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Vergoeding van de verweerders is ge- slaggever: mevr. Charlier - Gelijkluigrond, in het Belgisch Staatsblad dende conclusie van mevr. Liekendael,
van 7 oktober 1982 is bekendge- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Draps.
maakt;
Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar de redenen van dat
vonnis, vaststelt dat voor alle aan de
verweerders toebehorende percelen
op 8 april 1982 een bouwvergunning
is geweigerd en daarna slechts een
vergunning is toegekend voor 3.900
m2, dit is voor de andere gronden
dan het litigieuze perceel;
Overwegende dat het arrest enerzijds oordeelt dat een nieuwe verkavelingsaanvraag niet had kunnen
slagen en, anderzijds, om de redenen van voormeld vonnis, dat gelet
op het voorgestelde stedebouwkundig dossier de verweerders geen negatief stedebouwkundig attest meer
behoefden over te leggen;
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1° VORDERING IN RECHTE-

ONTVANKELIJKHEID - GEMEENTE - VOOR HET PUBLIEK OPENSTAANDE WEG - VRIJ VERKEER
- INWONER - BELANG PERSOOl\LIJK
RECHT
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boek, 88, go, van de wet van 7 oktober
1886 houdende het Veldwetboek, go, go,
10°, 12°, 148 en 150 van de Gemeentewet
van 30 maart 1836,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de rechtsvorde3° EIGENDOM- EIGENDOMSRECHT- UIT ring van verweerster een bezitsvordering
was en dat de gemeente Goutroux door
OEFENING - VOOR HET PUBLIEK OPENdertigjarige verjaring een erfdienstbaarSTAANDE WEG - VRIJ VERKEER - OBSTAheid van overgang ten gebruike van het
KEL- VORDERING IN RECHTE- ONTVANKEpubliek op de litigieuze weg had verkreLIJKHEID - VEREISTEN.
gen, de rechtsvordering van verweerster
ontvankelijk verklaart, zonder vast te
BUITEN stellen dat zij, overeenkomstig artikel
4° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AAN- 150 van de Gemeentewet van 30 maart
SPRAKELIJKHEID - BURENHINDER - VOOR
1836, naar behoren door de bestendige
HET PUBLIEK OPENSTAANDE WEG - VRIJ
deputatie van de provincieraad was geVERKEER - OBSTAKEL - VORDERING IN
machtigd om namens de gemeente in
RECHTE
ONTVANKELIJKHEID - VEREISrechte op te treden, op grand dat << niet
TEN.
wordt ontkend dat haar eigendom (het
eigendom van verweerster) langs de rue
1°, 2°, 3° en 4° Ontvankelijk, zonder de Dieudonne Unique ligt en dat (eiser) verbij art. 150 Gemeentewet voorgeschre- hinderd heeft dat gebruik wordt geven machtiging van de bestendige de- maakt van het voetpad dat die straat
putatie, is de vordering in rechte van met de rue Ferrer verbindt »,
een inwoner van een gemeente die, ut
terwijl, eerste onderdeel, de regels besinguli, in eigen naam optreedt voor treffende de omvang en de rechtstoeeen belang en voor de bescherming stand van het openbaar domein van de
van een persoonlijk recht, inzonder- Staat en van de gemeenten de openbare
heid om weer vrije toegang tot zijn ei- orde raken; de goederen van het opengendom te kunnen hebben, door ver- baar domein onvervreemdbaar, onverwijdering van obstakels voor het vrije jaarbaar zijn en derhalve niet vatbaar
verkeer op een voor het publiek open- zijn voor bezit door een particulier en a
staande weg, zonder dat uit de te wij- fortiori daarover geen bezitsvordering
zen beslissing een recht, verplichting kan worden ingesteld door een particuof welke last ook voor de gemeente of lier; de rechtbank derhalve, zelfs ambtsvoor een derde kan voortvloeien (1). halve, de bezitsvordering die verweerster
(Artt. 537 e.v. en 544 B.W.; art. 17 had ingesteld betreffende een voor het
Ger.W.)
publiek openstaande erfdienstbaarheid
van overgang van de gemeente niet ontvankelijk moest verklaren (schending
(CHARLIER T. MINCKE)
van de artikelen 6, 537, 538, 542, 2226,
2228 tot 2230, 2232 van het Burgerlijk
ARREST ( vertaJing)
Wetboek, 17, 1370, 1371 van het Gerechtelijk Wetboek, 88, go, van de wet van 7
(A.R. nr. 8640)
oktober 1886 houdende het Veldwetboek);
tweede onderdeel, aileen de gemeente
HET HOF; - Gelet op het bestre- een rechtsvordering kon instellen tot
den vonnis, op 27 oktober 1988 in verwijdering van een hindernis voor het
hoger beroep gewezen door de gebruik van een weg die openstond voor
Rechtbank van Eerste Aanleg te het publiek in het algemeen; hieruit
volgt dat de rechtsvordering van verCharleroi;
weerster, die in eigen naam en niet naOver het middel: schending van de ar- mens de gemeente optrad, niet ontvanketikelen 6, 537, 538, 542, 2226, 2228 tot lijk is en dat de rechtbank ze niet
2230, 2232 van het Burgerlijk Wetboek, ontvankelijk kon verklaren zonder de in
17, 1370, 1371 van het Gerechtelijk Wet- het middel aangewezen en hierna vermelde wettelijke bepalingen te schenden
(schending van de artikelen 17, 1370,
1371 van het Gerechtelijk Wetboek, 88,
(1} Zie Cass., 19 dec. 1895 (Bull. en Pas.,
1896, I, 48} met cone!. proc.-gen. Mesdach de
go, van de wet van 7 oktober 1886 houter Kiele.
dende het Veldwetboek, go, go, 10° 12°,

2° GEMEENTE -

VOOR HET PUBL!EK
OPENSTAANDE WEG - VRIJ VERKEER - OBSTAKEL - VORDERING IN RECHTE - ElSER
- INWONER- ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN.
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148 en 150 van de Gemeentewet van 30
maart 1836) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser heeft betwist dat verweerster het recht had
om in eigen naam op te treden, met
het betoog dat aileen de gemeenteoverheid de hoedanigheid had om
een rechtsvordering betreffende het
gebruik van een voor het publiek
openstaande weg in te stellen; dat
hij de feitenrechter verwijt dat hij
de vordering niet ontvankelijk heeft
verklaard;
Overwegende dat uit de vaststellingen van de bestreden beslissing
blijkt dat de oorspronkelijk door
verweerster ingestelde vordering
strekte tot verwijdering, binnen acht
dagen na betekening van het gewezen vonnis, van de obstakels die eiser had aangebracht in verband met
het vrije verkeer van verweerster op
een weg die over het eigendom van
eiser liep, zulks met betaling van
een dwangsom van 1.000 frank per
dag, als eiser geen gevolg zou geven
aan het hem gegeven bevel;
Overwegende dat verweerster derhalve niet de erkenning van een erfdienstbaarheid van overgang op andermans erf vorderde, maar volgens
de vaststellingen van het bestreden
vonnis vroeg dat een einde zou worden gemaakt aan een feitelijkheid
die « afbreuk deed aan de uitoefening van haar eigendomsrecht door
het afsluiten van de toegang tot het
litigieuze voetpad » dat, al vele jaren
en vooral al meer dan dertig jaar,
de voetgangers de mogelijkheid
biedt om van de rue Delestienne, te
Goutroux, rechtstreeks in de rue
Ferrer te komen;
Overwegende dat in artikel 150
van de Gemeentewet van 30 maart
1836 weliswaar waarborgen zijn
neergelegd ter bescherming van de
belangen van de gemeente als een
of meer inwoners, die ut universi
handelen, namens de gemeente in
rechte willen optreden, maar die bepaling geen betrekking heeft op het
geval dat, zoals te dezen, een inwo-

ner van de gemeente, ut singuli, in
eigen naam optreedt voor een belang en voor de bescherming van
een persoonlijk recht;
Overwegende dat verweerster
geenszins afbreuk heeft gedaan aan
de bevoegdheden van de gemeente
Goutroux maar, op grond van de artikelen 537 en volgende en 544 van
het Burgerlijk Wetboek, is opgetreden om weer vrije toegang tot haar
eigendom te hebben, zonder dat uit
de te wij zen beslissing een recht,
verplichting of welke last ook kan
voortvloeien voor de gemeente of
voor derden;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
tegen het bestreden vonnis als grief
aanvoert dat het beslist dat een voor
een publiek openstaande weg vatbaar is voor privatief bezit en derhalve aanleiding kan geven tot een
door een particulier ingestelde bezitsvordering;
Overwegende dat de feitenrechter
weliswaar zegt dat << de door (verweerster) ingestelde rechtsvordering
te beschouwen is als een bezitsvordering », maar die onjuiste omschrijving de werkelijke grondslag
van de vordering, zoals die blijkt uit
de vermeldingen van de bestreden
beslissing, helemaal niet wijzigt;
Dat het bestreden vonnis, door te
beslissen dat eiser, eigenaar van de
ondergrond van de litigieuze weg,
op straffe van een dwangsom, geen
handeling mocht verrichten waardoor de vrije toegang van verweerster tot haar eigendom over het
voetpad << Dieudonne Unique » onmogelijk gemaakt of beperkt wordt,
geen van de in het eerste onderdeel
van het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
31 mei 1990 -

1e kamer- Voorzitter:

de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Draps.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

TUCHTZAKEN - BEROEPSORDEN - ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- BESLISSING - ONDERTEKENING - ONMOGELIJKHEID OM TE ONDERTEKENEN - GEVOLG.

Dat een tuchtrechtelijke beslissing van
een raad van beroep van de Orde van
Geneesheren tegenstrijdig is, valt niet
af te leiden uit het enkele feit dat zij,
enerzijds, zegt dat een bepaalde dokter
een van de rechters was die. aan de
uitspraak hebben deelgenomen, terwijl
ze, anderzijds, met de handtekening
van de voorzitter van de raad van beroep en van de griffier vermeldt dat ze
niet is ondertekend door die geneesheer, die wettig was verhinderd (1).
(Art. 785, eerste lid, Ger.W.)
(A. .. T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8645)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 31 januari 1989
gewezen door de raad van beroep
(1) Cass., 27 april 1989, A.R. nrs. 8573 en
8651 (A.C., 1988-89, nr. 493).
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van de Orde van Geneesheren met
het Frans als voertaal;
Over het middel: schending van de artikelen 2 en 779, eerste en tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de bestreden beslissing op de
zitting van 31 januari 1989 is gewezen
door een rechtsprekend college bestaande uit « de h. Ruttiens, magistraat-voorzitter, de hh. Drion, Thiry, Kleinermann
de Lance, magistraten, mevr. Coppin,
magistraat, plaatsvervangend lid, de h.
Raickman, doctor in de geneeskunde te
Faimes, de h. Neyens, doctor in de geneeskunde te Aarlen, de h. Louant,
doctor in de geneeskunde te Aat, de h.
Therasse, doctor in de geneeskunde te
Berzee >>,
terwijl, eerste onderdeel, uit de vermeldingen in het proces-verbaal van die
zitting blijkt dat dokter Neyens - die de
zittingen had bijgewoond waarop de
zaak werd behandeld - wettig verhinderd, afwezig was; door die tegenstrijdige vermeldingen over de samenstelling
van het rechtsprekend college het Hof
niet kan nagaan of, zoals zulks is voorgeschreven bij artikel 779, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens
artikel 2 van datzelfde wetboek in tuchtzaken van toepassing is, de bestreden
beslissing is gewezen door rechters die
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond; die beslissing derhalve nietig is
(schending van de artikelen 2 en 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, zo de vermelding
onderaan op de beslissing aldus moet
worden uitgelegd dat ze vaststelt dat
dokter Neyens, wettig verhinderd, afwezig was, toch uit geen enkel stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt,
enerzijds, dat dokter Neyens, die de zittingen van 15 november en 6 december
1988 had bijgewoond waarop de zaak
van eiser is behandeld, onder de in artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden, aan de beraadslaging van de beslissing heeft deelgenomen, en, anderzijds, dat de voorzitter
van de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren een ander raadslid-geneesheer heeft aangewezen om hem bij de
uitspraak van de beslissing te vervangen; die beslissing bijgevolg nietig is
daar ze niet door een regelmatig samengesteld rechtsprekend college is uitgesproken (schending van de artikelen 2
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en 779, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) :

Nr. 576

ding, derhalve niet tegenstrijdig is
zoals in dit onderdeel van het middel wordt aangevoerd; dat ze het
Wat het eerste onderdeel betreft:
Hof in staat stelt de regelmatigheid
Overwegende dat in dit onderdeel ervan in de zin van voormeld artikel
van het middel enkel wordt aange- 779, eerste lid, te toetsen;
voerd dat de bestreden beslissing teWat het tweede onderdeel betreft:
genstrijdig is daar ze enerzijds vaststelt dat dokter Neyens een van de
Overwegende dat, zoals blijkt uit
rechters was die aan de uitspraak het antwoord op het eerste onderhebben deelgenomen, terwijl ze an- dee! en inzonderheid uit de door de
derzijds, met de handtekening van voorzitter van de raad van beroep
de voorzitter van de raad van be- en de griffier ondertekende vermelroep en van de griffier, zegt dat ze ding onderaan op de bestreden beniet werd ondertekend door die ge- slissing, die beslissing naar de vorm
neesheer die wettig verhinderd was, voldoet aan de regel van artikel 785,
en dat het Hof derhalve niet kan eerste lid, van het Gerechtelijk Wetnagaan of, zoals artikel 779, eerste hoek; dat daaruit valt af te leiden
lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat dokter Neyens heeft deelgenobepaalt, die beslissing is gewezen men aan de beraadslaging en aan
door rechters die alle zittingen over de uitspraak van die beslissing,
de zaak hebben bijgewoond;
maar dat hij, wettig verhinderd, in
Overwegende dat, zoals het ter za- de onmogelijkheid verkeerde om ze
ke toepasselijke artikel 785, eerste te ondertekenen;
lid, van het Gerechtelijk Wetboek
Dat het middel feitelijke grandbepaalt, een van de rechters die
heeft deelgenomen aan de beraad- slag mist;
slaging en de uitspraak van de beslissing in de onmogelijkheid kan
verkeren om ze te ondertekenen, in
Om die redenen, verwerpt de
welk geval daarvan melding wordt
gemaakt onderaan op de akte en de voorziening; veroordeelt eiser in de
beslissing geldig is met de handte- kosten.
kening van de overige rechters die
31 mei 1990 - 1• kamer - Voorzitter
ze hebben uitgesproken;
en verslaggever: de h. Sace, afdeling~
Dat de bestreden beslissing, zoals voorzitter - Gelijkluidende conclus1e
ze in het dictum ervan is geformu- van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
leerd met bovenbedoelde vermel- - Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

verkeer - Obstakel - Vordering in rechte Ontvankelijkheid - Vereisten.
1252

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad- Fout in 't algemeen- Bank- Verzet
tegen een onregelmatige betaling - Fout van
de bank - Begrip.
1071

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak rechter.

Begrip -

Beoordeling door de
1180

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband - Begrip.
1191

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Beoordeling door de rechter Aankoop door een bestuurder van een vennootschap na de staking van betalingen van
die vennootschap - Koper niet op de hoogte
van die staking - Gevolg.
1196

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de
rechter - Controle door het Hof.
1208

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak rechter.

Begrip -

Beoordeling door de
1208

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak rechter.

Begrip -

Beoordeling door de
1208

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Allerlei - Verbod de schadevergoeding uit
het gemene recht en de forfaitaire vergoedingen op grond van de Arbeidsongevallenwet te
cumuleren - Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet - Begrip.
1092

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Morele schade - Elementen en grootte.

Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei Houder van een wisselbrief - Desbewust
handelen ten nadele van de schuldenaar Art. 17 Wisselbriefwet- Vordering tot schadeloosstelling ex art. 1382 e.v. B.W.
905

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid - Beperking
van het eigendomsrecht in het algemeen belang- Vergoeding.
922

Adoptie
Procedure - Adviezen
Ascendenten Tussenkomst - Derdenverzet - Ontvankelijkheid.
955

Afstamming
Niet erkend natuurlijk kind - Erfenissen Cassatiemiddel waarbij de onverenigbaarheid
van art. 756 B.W. met de artt. 6 en 6bis Gw.
wordt opgeworpen - Verplichting van het
Hof van Cassatie tot het stellen van een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof.
872

Arbeidsongeval
Algemene begrippen - Ongeval overkomen
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - Uitvoering buiten het bedrijf - Terugkeer naar de verblijfplaats of naar de zetel
van het bedrijf - Onderbreking.
930

Arbeidsongeval
Begrip - Oorzakelijk verband tussen ongeval
en letsel - Letsels veroorzaakt door een
tweede ongeval dat geen arbeidsongeval is.
983

Arbeidsongeval
Vergoeding- Basisloon - Berekening - Vakantiegeld - Werknemers bedoeld in art.
17 ter K.B. 28 nov. 1969.
1225

1025

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder
- Voor het publiek openstaande weg - Vrij

Arbeidsongeval
Vergoeding- Basisloon- Hypothetisch loon
- Vaststelling ex aequo et bono.
1225

-2Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid - Wedertewerkstelling - Vakantiegeld- Loon ontvangen ingevolge de wedertewerkstelling - Begrip. 1140

Arbitragehof
Voorziening waarin een vraag wordt opgeworpen in de zin van art. 26 bijzondere wet van 6
jan. 1989 op het Arbitragehof - Verplichting
van het Hof van Cassatie - Begrip.
1143

Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid
Wedertewerkstelling - Begrip.
1140

B

Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid - Effectieve wedertewerkstelling - Periode van daaropvolgende
jaarlijkse vakantie
Gevolgen voor de wedertewerkstelling.
1140

Arbeidsongeval
Verbod om de schadevergoeding uit het gemene recht en de forfaitaire vergoedingen op
grond van de Arbeidsongevallenwet te cumuleren - Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet - Begrip.
1092

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Hoger beroep - Nieuw middel - Hoger beroep van de arbeidsongevallenverzekeraar - Uitspraak in eerste aanleg
conform diens conclusie.
1083

Arbeidsovereenkomst
Aard van de wet - Concurrentiebeding
Artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet.
1178

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen - Binnenschippers
Gehoorzaamheid aan het bevel van de reder. 910

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden - Bedienden - Aangevoerd feit - Beoordeling Aan het ontslag voorafgaande feiten.
1201

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Betaling van voordelen bedoeld in
art. 2 Sluitingsfondswet 1967 - Maximumbedrag - Vergoeding wegens willekeurig ontslag.
1127

Arbitragehof
PrejudiciiHe vragen - Hof van Cassatie Verplichting tot het stellen van een prejudiciiHe vraag.
872

Arbitragehof
Middel waarin een vraag wordt opgeworpen,
als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Begrip.
934

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bankbreuk - Terugkeer tot de failliete hoedel van de bedrieglijk ontvreemde goederen,
rechten of rechtsvorderingen - Art. 579, eerste lid, 1°, Kh. - Toepassingsvoorwaarden Vaststellingen door de feitenrechter.
1001

Bank-, krediet-, spaarwezen
Bankverrichting - Verzet tegen een onregelmatige betaling - Aansprakelijkheid van de
bank - Fout - Begrip.
1071

Bedrijfsrevisor
Tuchtvordering - Tuchtmaatregel
spraak van de beslissing.

Uit1121

Belediging en smaad
Belediging - Belediging door prenten Openbaarmaking.
1233

Benelux
Verdrag Benelux-Gerechtshof, art. 6 - Prejudicieel geschil - Vraag om uitlegging van een
voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel, als dusdanig
aangewezen krachtens art. 1 van het Verdrag
- Vraag opgeworpen in een voor het Hof van
Cassatie aanhangige zaak - Gevolg.
860

Benelux
Verdrag Benelux-Gerechtshof - W.A.M .-verzekering- W.A.M.-wet, art. 4, § 2 - Voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
860

Benelux
Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen - Bijlage van die overeenkomst - Protocol van ondertekening bij die
overeenkomst - Gemeenschappelijke rechtsregels voor Belgie, Luxemburg en Nederland
voor de toepassing van de hoofdstukken III,
IV en V van het Verdrag Benelux-Gerechtshof
- Begrip.
860

3Benelux
Gemeenschappelijke bepalingen behorende
bij het Benelux-Verdrag betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen - Art. 3, § 1 - Verplicht te
verstrekken dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid - Uitsluiting van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die
zich door diefstal of geweldpleging de macht
over het motorrijtuig hebben verschaft Draagwijdte.
864

Benelux
Benelux-Uitleveringsverdrag
Rechtshulp
- Rogatoire commissie - Inbeslagneming Overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen
- Artt. 20.2 en 24.2 - Beslissing van de raadkamer - Vereiste vaststellingen.
1055

Benelux
Benelux-Uitleveringsverdrag - Rechtshulp
- Rogatoire commissie - Inbeslagneming Overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen
- Art. 23.3 - Toezending van documenten in
origineel.
1055

Beroepsziekte
Teruggave van ten onrechte toegekende sammen - Art. 44 Beroepsziektenwet - Begrip.
932

Beslag
Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Derdenbeslag door de Staat - Grenzen.
898

Beslag
Onvatbaarheid voor beslag - Bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekkingen ten
laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
921

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toewijzingskosten - Honorarium van de notaris
- Art. 5 wet van 31 aug. 1891 - Schuldplichtige.
1066

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Vervolgende schuldeiser- Verzoekende partij.
1066

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toewijzin'gskosten - Honorarium van de notaris
- Artt. 1585 en 1596 Ger.W. - Bijdrage in de
1066
schuld.

Beslag
Bewarend beslag onder derden - Verzet tegen een buitengerechtelijke betaling -· Ge1071
volg.

Beslag
Bewarend beslag onder derden - Authentiek
of onderhands stuk - Begrip.
1071

Beslag
Verplichting voor de beslagrechter om de in
art. 764, eerste lid, Ger. W. bedoelde vorderingen aan het O.M. mede te delen.
1104

Be slag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toemjzing - Rangregeling - Rechten van de ingeschreven schuldeisers op de prijs - Art.
1137
1639 Ger.W. - Draagwijdte.

Bestaansminimum
Bestaansmiddelen - Onderhoudsgeld ten behoeve van minderjarige kinderen van de aanvrager.
1179

Betekening en kennisgeving
Betekening van exploten - Burgerlijke zaken - Exploot - Verplichte vermeldingen Vermeldingen i.v.m. de verzoeker - Verzoekende partij, rechtspersoon - Rechtskarakter - Naamloze vennootschap - Opgave in
het exploot - Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Onregelmatigheid - Geen schade - Gevolg.
1009

Betekening en kennisgeving
Exploten - Strafzaken - Art. 40, yierde lid,
Ger.W. - Betekening in het buitenland Woonplaats in Belgie- Gevolg.
1064

Betekening en kennisgeving
Exploten - Burgerlijke zaken - Dagvaarding om voor een Italiaanse rechtbank te verschijnen - Betekening in Belgie - Geen ver1192
taling.

Betichting van valsheid
Tuchtzaken - Cassatiegeding - Incidentele
valsheidsvordering in een cassatievoorziening
- Toewijzing door het Hof - Verwijzing
naar een ger·e cht in hoogste feitelijke aanleg
- Beslissing van dat gerecht - Eindbeslissing - Uitgifte - Overzending naar de griffie
van het Hof - Gevolg.
1005

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - lmpliciete beslissing
van het geadieerde rechtscollege.
1033

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
strekte bevoegdheid - Kort geding
stentenis van urgentie - Gevolg.

VolOnt1169

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Kart geding - Gebrek
aan urgentie - Vordering ongegrond verklaard - Gevolg.
1175

-4Bevoegdheid en aanleg

Bewijs

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Vrederechter - Echtscheiding - Kinderen - Uitkering tot onderhoud - Ontheffing of vermindering.
1177

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onbevoegdheid moet worden voorgedragen voor aile exceptie of verweer Rechtspleging voor de appelrechter.
1031

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Vergissing.
1240

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Geschil betreffende de aanhangigmaking van de zaak bij de
onderzoeksrechter.
1241

Strafzaken - Getuigen - Anonieme verklaringen.
1132

Bloedproef
Art. 34, 1°, Wegverkeerswet - Artt. 6, 7 en 9
K.B. 10 juni 1959 - Niet-inachtneming van de
voorgeschreven termijnen - Gevolgen hiervan voor de wettelijke bewijswaarde van het
deskundigenverslag.
1095

Burgerlijl{e rechtsvordering
Vonnis van de strafrechter dat provisionele
vergoedingen toekent aan de getroffene van
een ongeval en aan het in diens rechten gesubrogeerde ziekenfonds en dat een maatregel
van onderzoek beveelt - Rechtsmacht van de
strafrechter door die beslissing niet volledig
uitgeoefend.
937

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Geschil inzake de bevoegdheid van de raadkamer - Begrip.
890

c

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid - Begrip.
998

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken Begrip.

Geschil inzake bevoegdheid 1241

Bewijs
Algemene begrippen - Strafzaken - Twijfel
komt ten goede aan de beklaagde - Algemeen beginsel van strafrecht - Draagwijdte.
1130

Bewijs
Directe belastingen - Feitelijke vermoedens
- Toetsing door het Hof.
953

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften
Bewijskracht van de akten - Akte waarop de rechter niet steunt - Gevolg.
1086

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Niet
voortdurende erfdienstbaarheid - Erfdienstbaarheid van overgang - Titel van erkenning
- Vereiste.
855

Bevoegdheid - Directe belastingen - Belastingaangifte van de belastingplichtige - Wijziging door het bestuur op grond van feitelijke vermoedens - Feitelijke vermoedens Toetsing door het Hof.
953

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Overmacht - Vaststellingen
van de feitenrechter T Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekl):ing in rechte - Toetsing door het Hof.
1057

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de
rechter - Controle door het Hof.
1208

Cassatie
Verenigde kamers - Bevoegdheid.

987

Cassatie

Bewijs
Strafzaken - Bewijskrachtige gegevens in
Nederland verkregen door het afluisteren van
telefoongesprekken overeenkomstig de Nederlandse wetgeving - Wettigheid - Vereis~

Cassatie

10~

Bewijs
Strafzaken
Besturen van een voertuig in
staat van alcoholintoxicatie - Verslag van
het deskundigenonderzoek
Wettelijke beWIJswaarde
1095

Bevoegdheid - Verenigde kamers.

1208

Cas satie
Vordering tot vernietiging - Strafzaken Art. 441 Sv. - Bijkomende, niet bij de wet bepaalde straf - Gedeeltelijke vernietiging zonder verwijzing.
1148

Cassatie
Vordering tot vernietiging
Strafzaken Art. 441 Sv - Veroordeling van een overleden persoon.
1149
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5Cassatie
Vorderingen tot vernietiging - Strafzaken Art. 441 Sv. - Arrest waarbij een beklaagde
in staat van herhaling veroordeeld wordt Herhaling niet bewezen - Gedeeltelijke vernietiging zonder verwijzing.
1152

Cassatie
Vordering tot vernietiging - Strafzaken Cassatieberoep van de procureur-generaal Art. 441 Sv. - Vonnis houdende veroordeling
van een beklaagde die reeds vroeger wegens
hetzelfde feit is veroordeeld.
1238

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Vernietiging van een arrest - Rechtspleging die daarvan het gevolg is.
1250

Cas satie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Verbeurdverklaring waarin de wettelijke vereisten niet worden vastgesteld.
997

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Beklaagde is in cassatie Vervallenverklaring van het recht een voertuig te besturen - Straf - Vernietiging wegens onwettigheid van die straf - Volledige
1091
vernietigirrg.

Cassatiemiddelen
Inleiding - Aard - Middel waarin een vraag
wordt opgeworpen, als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof - Verplichting
voor het Hof van Cassatie - Begrip.
934

Cassatiemiddelen
Inleiding - Begrip - Aard - Exceptie van
niet-ontvankelijkheid - Dienstplichtzaken Middel gegrond op beweringen tegengesproken door de authentieke vaststellingen van de
bestreden beslissing
Geen betichting van
valsheid- Gevolg.
1143

Cassatiemiddelen
Inleiding - Aard - Voorziening waarin een
vraag wordt opgeworpen in de zin van art. 26
bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof - Vraag zonder verband met de middelen - Verplichting van het Hof van Cassatie
- Begrip.
1143

Cassatiemiddelen
Onduidelijk middel - Burgerlijke zaken. 879

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Vermelding van art. 97 Gw.- Middel met
kritiek op de wettigheid van de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
1086

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Aanwijzing van een artikel van een wet Tekst gewijzigd door een latere wet - Draagwijdte.
1201

Cassatiemiddelen
Gemis aan feitelijke grondslag - Burgerlijke
zaken - Middel dat op een onjuiste uitlegging van de akte van hoger beroep van verweerder berust.
1013

Cassatiemiddelen
Nieuwe en !outer juridische middelen - Burgerlijke zaken - Begrip.
929

Cassatiemiddelen
Nieuwe middelen - Strafzaken - Voorlopige
hechtenis - Middel ten betoge dat de redelijke termijn is overschreden - Middel niet
onderworpen aan de feitenrechter - Gevolg.
919

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Tuchtzaken - Niet ontvankelijk middel - Middel ten betoge dat de
zaak onregelmatig bij de rechter aanhangig is
gemaakt - Middel niet voorgedragen voor de
feitenrechter.
1114

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Strafvordering - Straf wegens een misdrijf
met een verzwarende omstandigheid - Middel dat enkel betrekking heeft op de verzwarende omstandigheid - Straf naar recht verantwoord door het misdrijf zonder de verzwarende omstandigheid.
913

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke
partij tegen beklaagde - Beslissing van de
feitenrechter - Gemis aan schuld - Burgerlijke partij tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Geen beslissing - Voorziening van de burgerlijke partij - Middel Verzuim bij de uitspraak.
1063

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Strafvordering - Eem enkele straf voor verschillende misdrijven - Middel dat enkel op
een van die misdrijven betrekking heeft Straf naar recht verantwoord wegens een ander misdrijf.
1150

Collectieve arbeidsovereenkomst
Algemeen verbindend verklaarde C.A.O.
Toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende voorwaardelijke
verbintenissen.
1126
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Derdenverzet
Adoptie - Ascendenten - Verhoor derden Begrip.
955

Diefstal en afpersing
Feiten omschreven in art. 473, derde lid, Sw.
- Toepasselijke straf
Correctiona!isering
- Grenzen.
1205

Dienstplicht
Militierechtscollege - Rechtspleging - Hoge
Militieraad - Middel gegrond op beweringen
tegengesproken door de authentieke vaststellingen van de bestreden beslissing
Geen
betichting van valsheid- Gevolg.
1143

Dienstplicht
Militierechtscollege - Rechtspleging - Voorziening in cassatie - Termijn.
1143

Dienstplicht
Militierechtscollege - Vorm van de beslissingen - Hoge Militieraad - Beslissing - Kennisgeving- Termijn- Gevolgen.
1143

Dienstplicht
Militierechtscollege - Vorm van de bes!issingen- Hoge Militieraad- Beslissing in openbare terechtzitting uitgesproken - Dienstplichtige die het tegendeel beweert - Authentieke vaststelling van de bestreden beslissing - Geen betichting van valsheid - Begrip.
1143

Dienstplicht
Allerlei - Middel waarin een vraag wordt opgeworpen, als bedoeld in art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof - Vraag zonder verband
met het geschil ~ Verplichting voor het Hof
van Cassatie - Begrip.
934

Dienstplicht
Allerlei - Voorziening waarin een vraag
wordt opgeworpen in de zin van art. 26 bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof
- Vraag zonder verband met de middelen Verplichting van het Hof van Cassatie - Begrip.
1143

Dieren
Dood of zware verwonding van een dier Onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg Art. 559, 3°, Sw. - Dier - Begrip.
1155

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gevolgen t.a.v. de personen - Kinderen Uitkering tot onderhoud - Ontheffing of vermindering - Bevoegdheid van de vrederechter.
1177

Eigendom
Eigendomsrecht - Uitoefening - Voor het
publiek openstaande weg - Vrij verkeer Obstakel- Vordering in rechte- Ontvankelijkheid- Vereisten.
1252

Erfdienstbaarheid
Niet voortdurende erfdienstbaarheid - Erfdienstbaarheid van overgang - Titel van erkenning - Vereiste.
855

Erfdienstbaarheid
Onderbroken erfdienstbaarheid
Conventionele erfdienstbaarheid van overgang - Tenietgaan door verjaring - Gedeeltelijk onbruik sedert meer dan dertig jaar - Be1029
wijslast.

Erfdienstbaarheid
Zichtbare erfdienstbaarheid - Begrip.

1124

Erfdienstbaarheid
Uitzichten op het eigendom van de nabuur Verkrijging door dertigjarig bezit- Aanvang.
1214

Erfenissen
Niet erkend natuurlijk kind
Cassatiemiddelen waarbij de onverenigb'!arheid van art.
756 B.W. met de artt. 6 en 6bis Gw. wordt opgeworpen - Verplichting van het Hof van
Cassatie tot het stellen van een prejudiciEHe
vraag aan het Arbitragehof.
872

Europese Gemeenschappen
Sociale zekerheid - Art. 46.3, E.E.G.-verordening nr. 1408/71 - Draagwijdte - Gevolgen.
875

Europese Gemeenschappen
Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Uitlegging van het
Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Gemeenschap - Bij het Hof van
Cassatie aanhangige zaak - Vraag om uitlegging - Geval waarin het Hof van Cassatie
niet verplicht is om zich, bij wijze van een
prejudicH\le vraag, tot het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen te wenden.
875

- ---
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Gerechtskosten

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en verbintenissen Aankoop door een bestuurder van een vennootschap na de staking van betalingen van
die vennootschap - Koper niet op de hoogte
van die staking - Gevolg.
1196

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Rustpensioen voor mijnwerkers in het gemeenschapsrecht - Geding in cassatie Voorziening in cassatie van de Rijksdienst
voor Pensioenen - Gedeeltelijke vernietiging.
875

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Geding in cassatie - Rustpensioen van een
werknemer - Voorziening in cassatie van de
Rijksdienst voor Pensioenen - Gedeeltelijke
vernietiging - Gevolgen.
879

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Art. 1017, tweede lid, Ger.W. - Kosten van
dagvaarding- Vordering in te leiden bij verzoekschrift of aangetekende brief.
1127

G
Gemeenschap, gewest

H

Vlaams Gewest - Lasten van de Belgische
Staat - Lasten waartoe het Vlaams Gewest
gehouden is - Gedinghervatting
Voorwaarde.
1166

Gemeenschap, gewest
Verbintenissen door de Belgische
gegaan - Lasten van het verleden
debouw en ruimtelijke ordening
Gewest, rechtsopvolger van de
Staat- Voorwaarde.

Staat aaninzake ste- Vlaams
Belgische
1166

Gemeente
Gemeenteverordening - Bekendmaking Onderwerp van de bekendmaking.
1115

Gemeente
Voor het publiek openstaande weg - Vrij verkeer - Obstakel - Vordering in rechte - Eiser - Inwoner - Ontvankelijkheid - Vereisten.
1252

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Gemeenteverordening - Bekendmaking - Onderwerp van de
bekendmaking.
1115

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie Rustpensioen voor mijnwerkers in het gemeenschapsrecht - Voorziening in cassatie
van de Rijksdienst voor Pensioenen - Gedeeltelijke vernietiging.
875

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie Rustpensioen van een werknemer- Voorziening in cassatie van de Rijksdienst voor Pensioenen - Gedeeltelijke vernietiging - Gevolgen.
879

Herhaling
Strafmaat bepaald rekening houdend met
strafbare feiten waarvoor de beklaagde bij
een vroeger vonnis was veroordeeld - Kracht
van gewijsde van dat vonnis niet bewezen 1099
Gevolgen.

Hinderlijke inrichtingen
Algemeen Reglement van de Arbeidsbescherming - Wet van 5 mei 1988 betreffende het
toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen en op de stoomtuigen eri
stoomketels.
1021

Hoger beroep
Burgerlijke zaken
Termijn - Gemengd
vonnis - Eindvonnis
Ingang van de termijn.
963

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Akte van hoger beroep
- Termijn van verschijning
Gebrek aan
vermelding - Gevolg.
1010

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep - Onsplitsbaar geding - Begrip.
1013

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Incidenteel beroep Onsplitsbaar geding - Begrip.
1013

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Incidenteel beroep Gemengd vonnis - Eindvonnis van een latere
d<!tum waarin het geschil wordt beslecht en

-8dat in kracht van gewijsde is gegaan - Incidenteel beroep tegen het gemengd vonnis 1013
Gevolg.

Hoger beroep
Burgerlijke zaken- Vordering in kart geding
- Ontstentenis van urgentie - Bevoegdheid
van de voorzitter in kart geding - Hoger beroep - Devolutieve we rking van het hager
beroep.
1169

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Vordering in kart geding
- Gemis aan urgentie - Vordering ongegrond verklaard - Hoger beroep - Devolutieve werking van het hager beroep.
1175

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Arbeidsongeval - Nieuw middel - Hoger beroep van de arbeidsongevallenverzekeraar Uitspraak in eerste aanleg conform diens conclusie.
1083

Hoger beroep
Strafzaken - Principaal beroep - Vorm Termijn - Laattijdigheid
Overmacht Begrip.
1057

Hoger beroep
Strafzaken - Principaal beroep - Vorm Termijn - Laattijdigheid
Overmacht Begrip.
1057

- Eis tot echtscheiding van de echtgenoot 899
Voorrang.

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Werking van de wet in de tijd Wet van 14 juli 1976 - Toepassing van de
nieuwe bepalingen betreffende de huwelijksvermogensstelsels - Draagwijdte.
1118

Huwelijltsvermogensstelsels
Allerlei - Werking van de wet in de tijd Scheiding van goederen - Voltrekking van
de scheiding - Handelingen tot voltrekking
van de scheiding - Toepasselijke wetgeving.
1118

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Overgangsbepalingen wet van 14
juli 1976 - Toepassing van de oude wetsbepalingen - Noodzakelijk voor de werking en de
vereffening van de huwelijksgemeenschap Draagwijdte.
1118

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Overgangsbepalingen van de wet
van 14 juli 1976 - Draagwijdte.
1118

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Overgangsbepalingen wet van 14
juli 1976 - Echtgenoten v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet gehuwd - Toepassing van de overgangsbepaling.
1118

Hoger beroep
Strafzaken- Incidenteel beroep- Vorm. 884

I

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Art. 211bis Sv. - Toepassingsgebied.
1052

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beroepen vonnis - Onbevoegdheid - Geen
hager beroep van de burgerlijke partij - Gevolg.
1057

Huur van goederen
Pacht schap.

Einde -

Opzegging

Vennoot866

Huur van goederen
Handelshuur - Weigering van huurhernieuwing - Redenen van de weigering - Uitvoering van het voornemen van de verhuurder Termijn van zes maanden - Aanvraag.
903

Huur van goederen
Handelshuur - Einde - Hernieuwing Kennisgeving van de huurder - Geen kennisgeving van de weigering van de verhuurder Onderhuurder.
923

Huwelijksvermogensstelsels
Wettelijk stelsel - Overgangsmaatregelen Verzoek tot vereffening van de gemeenschap

Immuniteit (Diplomatieke en consulaire)
Art. 10.1.b Verdrag van Wenen van 18 april
1961 - Gezinslid van de diplomatieke ambtenaar - Rechtspositie - Kennisgeving - Gevolgen.
1003

Immuniteit (Diplomatieke en consulaire)
Art. 37.1 Verdrag van Wenen van 18 april1961
- Voorrechten en immuniteiten van de gezinsleden van de diplomatieke ambtenaar - Inwonend gezinslid van een diplomatieke ambtenaar - Begrip.
1003

Indeplaatsstelling
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vonnis van de strafrechter dat provisionele
vergoedingen toekent aan de getroffene van
een ongeval en aan het in diens rechten gesubrogeerde ziekenfonds en dat een maatregel
van onderzoek beveelt - Rechtsmacht van de
strafrechter door die beslissing niet volledig
uitgeoefend.
937

Inkomstenbelastingen
Algemene begrippen - Simulatie - Begrip.
948

k-.
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Inkomstenbelastingen

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Inkomsten uit onroerende goederen - Vrijstelling .:_ Onroerend
goed bestemd voor sociaal toerisme.
1165

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Vergoedingen wegens
stopzetting of vermindering van de beroepswerkzaamheid.
927

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen en indicien van gegoedheid - Tegenbe~~

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Bedrijfsuitgaven en -lasten- Begrip.
1074

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomen - Bedrijfslasten en -uitgaven - Interest op geleende kapitalen.
1163

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting Bedrijfsverliezen.

Belastingaangifte van de belastingplichtige Wijziging door het bestuur op grond van feitelijke vermoedens - Feitelijke vermoedens Toetsing door qet-Hof.
953

Bedrijfsinkomsten
871

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bereken.ing van de aanslag - Voorafbetalingen - Vrijstelling van
vermeerdering van belasting - Eerste vestiging - Begrip.
869

Inkomstenbelastingen

~

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen en indicien van gegoedheid
Be,;ijsmiddel van het bestuur.
953

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen Voorwaarden.
1076

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen Geen bewijskrachtige gegevens - Begrip.
1076

·Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure Grenzen.

Bezwaar

Beslag 898

Vennootschapsbelasting
· Bedrijfsverliezen
- Overname (« Opslorping >>)- Simulatie ~ · · Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Besli~sing
Begrip.
· 948
van de directeur - Directeur·va_n de belastinlnkomstenbelastingen
.· gen - Onpartijdigheid - Begrip.
981
Vennootschapsbelasting
Bijzondere aanInkomstenbelastingen
slagen - Ontbinding - Fusie, opslorping,
. Aanslagprocedure - bntheffing
Dubbele
splitsing - Belastbaarheid:
970
belasting - Begrip.
1081

Inkomstenbelastingen

Vennootschapsbelasting - Vastgoedvennootschap - Fusie, opslorping, splitsing - Stopzetting van exploitatie - Belastbaarheid. 970

Inkomstenbelastingen
Vimnootschapsbelasting - Vennootschap in
vereffening - Bijzondere aanslag - Art. 118,
W.LB.
1081

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen
- Moratoire interest.
926

Inkomstenbelastingen
Internationale verdragen - Art. 6.1 E.V.R.M.
- Draagwijdte op het gebied van het belastingrecht.
1080

Interest
Gerechtelijke interest- Jaarlijkse interestBegrip.
1109

Interest
Compensatoini interest - Raming ex aequo
et bono - Voorwaarden.
1023

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen Bijzondere aanslagtermijn van drie jaar Voorwaarden.
1197 •

K

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Belastingaangifte- Be-'
wijskracht.
953

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - BelasJ;ingaangifte .:_ Bewijskracht - Bekenteriis - Onsplitsbaarheid.
953

Koop
- Vei:koop vari onroerend .goed - Toebehoren
van de verkochte zaak - Algemene ramp R~cht van de eigenaar vim het geteisterde
goed op financiele tegemoetkoming van de
Staat - Geen toebelioren van het verkochte
· goed.
'
942

10Koop

Misdrijf

Leurhandel - Art. 2 K.B. nr. 82 van 28 nov.
1185
1939 - Begrip.

Koophandel, koopman
Leurhandel - Art. 2 K.B. nr. 82 van 28 nov.
1185
1939 - Begrip.

Kort geding

Toerekenbaarheid - Rechtspersoon - Handelsvennootschap - Beheer
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
1213

Misdrijf
Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling
- Begrip.
995

Verplichting voor de rechter in kort geding
om de in art. 764, eerste lid, Ger. W. bedoelde
vorderingen aan het O.M. mede te delen. 1104

N

Kort geding
Spoedeisend karakter van de zaak sing.

Beslis1175

Kort geding

Natuurramp

Gebrek aan urgentie - Vordering ongegrond
verklaard - Gevolg.
1175

Algemene ramp - Eigenaar van het geteisterde goed - Financiele tegemoetkoming van de
Staat - Aard van dat recht.
942

Natuurramp
Algemene ramp - Wet 12 juli 1976 - Rechten voortvloeiende uit deze wet - Mstand Voorwaarden.
942

L

Nieuwe vordering
Laster en eerroof
Openbaarmaking - Voorwaarden.

1233

· Loon
Allerlei - Arbeidsongeval - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Wedertewerkstelling - Vakantiegeld - Loon
ontvangen ingevolge de wedertewerkstelling
- Begrip.
1140

Burgerlijke zaken - Uitbreiding - Wijziging
- Art. 807 Ger.W. - Feit of akte in de dagvaarding aangevoerd - Begrip.
1138

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de vordering - Inachtneming van feiten
die zich in de loop van het geding hebben
voorgedaan.
1172

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de bij de rechter aanhangige vordering Voorwaarde.
1172

Notaris

M
Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W.
Vordering in rechte - Machtiging van het
college van burgemeester en schepenen Ogenblik waarop zij moet worden gegeven.
1179

Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toewijzingskosten - Honorarium van de notaris
- Artt. 1585 en 1596 Ger.W. - Bijdrage in de
schuld.
1066

Notaris
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toewijzingskosten - Honorarium van de notaris
- Art. 5 Wet van 31 aug. 1891 - Schuldplich1066
tige.

Meineed
Boedelbeschrijving - Formule van de eed.
1146

0

Militair
Wegverkeer - Motorvoertuig - Sturen in de
Bondsrepubliek Duitsland - Geen recht tot
het besturen van een voertuig - Overtreding
van de vreemde wet - Veroordeling in Belgie
- Verval van het recht tot sturen - Wettigheid - Voorwaarden.
917

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Strafvordering - Eenheid van
opzet.
893

------

_J
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11Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag wegens
dringende reden - Aanneming van de dringende reden door het arbeidsgerecht - Cassatieberoep - Termijn.
1224

Onderwijs
Universitair onderwijs - Rijksuniversiteit Niet onderwijzend personeel met arbeidsovereenkomst - Beslissing van de raad van bestuur van de « Universite de l'Etat a Liege »
van 18 november 1981 inzake het ontslag van
het wetenschappelijk personeel • Patrimoine » - Beslissing, een wet in de zin van art.
608 Ger.W.
1017

Onderwijs
Gesubsidieerde instellingen - Weddetoelage
- Leerkracht - Vordering tot betaling tegen
de Staat - Ontvankelijkheid.
1161

Onderzoek in strafzaken
Vordering tot het instellen van een onderzoek
- Vorm.
1157

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Adieren van de
onderzoeksrechter - Andere feiten reeds bij
het vonnisgerecht gebracht.
987

Onderzoeksgerechten
998

Bevoegdheid - Begrip.

Onderzoeksgerechten
Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Vergissing.
1240

Onderzoeksrechter
Bevoegdheid - Geschil betreffende de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter.
1241

Onsplitsbaarheid
Onsplitsbaar geding - Begrip.

1013

Onverdeeldheid
Boedelbeschrijving van de eed.

Meineed

Formule
1146

Openbaar ministerie
1157

Ondeelbaarheid.

Openbare dienst
Opzoekzoekingscentrum voor de Wegenbouw
- Artt. 2 en 4 K.B. van 5 mei 1952 - Aannemers die onder het centrum ressorteren Verplichting tot bijdrage - Omvang.
856

Openbare orde
Begrip - Vertegenwoordiging van een vereniging zonder winstoogmerk.
1044

Openbare orde
Buitenlands verstekvonnis - Vordering_ tot
uitvoerbaarverklaring
Verenigbaarheid
met de internationale openbare orde - Voorwaarden.
1159

Openbare orde
Stedebouw Stedebouw.

Wet Ruimtelijke Ordening en
1250

Overeenkomst
Begrip, vereisten - Toestemming - Totstandkoming van de overeenkomst - Op een
afstand gesloten overeenkomsten - Plaats en
tijdstip waarop de wilsovereenstemming tot
stand komt.
1218

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Mogelijkheid voor een partij om het recht dat haar door de overeenkomst is verleend, onmiddellijk uit te oefenen.
1188

Overeenkomst
Verbindende kracht - Nalatigheden of tekortkomingen van een partij - Sanctie. 1188

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Afwijkingen aan het algemeen lastenkohier
- Bijzondere eisen van de overeenkomst Art. 4, §3, K.B. 14 okt. 1964 - Draagwijdte.
1111

Openbaar ministerie
Belastingzaken - Mededeelbare zaken. 1079

p

Openbaar ministerie
Belastingzaken - Vordering inzake een geschil dat onder meer betrekking heeft op de
uitlegging en de toepassing van belastingwetten - Zaak waarvan mededeling aan het
O.M. is vereist - Arrest waarin geen melding
wordt gemaakt van het advies van het O.M. Gevolg.
1104

Openbaar ministerie
Verplichting voor de beslagrechter en voor de
rechter in kort geding om de in art. 764, eerste
lid, Ger.W. bedoelde vorderingen aan het O.M:
mede te delen.
1104

Pand
Art. 2076 B.W. - Art. 1 wet van 5 mei 1872 Voorrecht op het pand- Voorwaarde- Bezit van de schuldeiser - Bezit - Begrip. 1006

Prejudicieel geschil
Cassatiemiddel waarbij een vraag wordt opgeworpen als bedoeld in art. 26 van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

-12- Tevens schending aangevoerd van artt. 8.1
en 14 E.V.R.M.
872

Prejudicieel geschil
Middel waarin een vraag wordt opgeworpen,
als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Begrip.
934

Prejudicieel geschil
Voorziening waarin een vraag wordt opgeworpen in de zin van art. 26 bijzondere wet van 6
jan. 1989 op het Arbitragehof - Verplichting
van het Hof van Cassatie - Begrip.
1143

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een onpartijdige
rechterlijke instantie
Begrip.
1026

i

Rechten van de Mens
Art. 6, lid 1, E.V.R.M. - Bewijs in Nederland
verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken overeenkomstig de Nederlandse
wetgeving - Geen strijdigheid met een ieders
recht op een eerlijke behandeling van zijn
zaak.
1052

Rechten van de Mens
Art. 8, lid 1, E.V.R.M. - Recht van een ieder
op eerbiediging van zijn prive-leven en zijn
briefwisseling - Begrip.
1052

Rechten van de Mens

R

Art. 8, lid 2, E.V.R.M. - Inmenging van enig
openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van een ieders recht op eerbiediging van
zijn briefwisseling- Wettigheid - Vereisten.
1052

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Belastingrecht - Draagwijdte.
1080

Rechtbanken
Algemene begrippen - Strafzaken - Verbod
voor de rechter om zijn beslissing te gronden
op feiten die hem persoonlijk bekend zijn Begrip.
915

Rechtbanken
Algemene begrippen - Vonnis - Uitspraak
- Verhinderde rechter- Vervanging- Aangewezen rechter - Onverenigbaarheid - Begrip.
968

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels Rechtscollege - Opdracht van de rechter Bepaling van de toepasselijke rechtsregel. 942

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Wijziging of uitbreiding
van de vordering - Voorwaarde.
1172

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Middel ten betoge dat de
redelijke termijn is overschreden - Middel
niet onderworpen aan de feitenrechter - Gevolg.
919

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Strafzaken - Redelijke
termijn - Overschrijding - Gevolgen t .a .v.
de verjaring van de strafvordering.
935

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtsanctie
Schorsing - Recht op een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie - Draagwijdte.
946

Rechten van de Mens
Art. 1 E.V.R.M. - Draagwijdte.

1098

Rechten van de Mens
Art. 5.2 E.V.R.M. - Vreemdeling om wiens
uitlevering is verzocht - Aan hem te verstrekken inlichtingen.
1098

Rechten van de Mens
Art. 5.4 E.V.R.M. - Vreemdeling om wiens
uitlevering is verzocht - Voorziening tegen
de beschikking van de raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse
overheid verleende bevel tot aanhouding. 1098

Rechten van de Mens
Art. 6.2 E.V.R.M. - Vermoeden van onschuld
- Draagwijdte.
1099

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtmaatregelen in het
algemeen - Uitspraak van de beslissing. 1121

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Verhaal op de rechter Vorm van het verzoekschrift- Gevolg wat de
rechten van de mens betreft.
1123

Rechten van de Mens
Art. 8 E.V.R.M. - Term « wet

>> -

Begrip.
1132

Rechten van de Mens
Art. 8 E.V.R.M. - Recht op ee rbiediging van
het prive-leven - Telefoongesprekken - Opsporing.
1132

Rechten van de Mens
Art. 2 I.V.B.P.R. - Draagwijdte.

1098

13Rechten van de Mens

Rechterlijke organisatie

Art. 9.4 I.V.B.P.R. - Vreemdeling om wiens
uitlevering is verzocht - Voorziening tegen
de beschikking van de raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse
overheid verleende bevel tot aanhouding. 1098
Tweede veroordeling
1238

Recht van verdediging
Strafzaken - Beklaagde die de taal van de
rechtspleging niet machtig is - Tolk.
882

Recht van verdediging
Strafzaken - Wegverkeer - Veroordeling
van de beklaagde wegens bepaalde overtredingen van het Wegverkeersreglement - Beslissing waarbij, in de context van de motivering, gewezen wordt op een andere overtreding van het Wegverkeersreglement waarvan
geen sprake is in de dagvaarding en waarvoor
geen veroordeling wordt uitgesproken.
885

Recht van verdediging
Strafzaken - Keuze en maat van de straf
door de rechter bepaald op grond van, onder
meer, de wijze waarop de beklaagde zijn onschuld wilde staande houden - Gevolg. 887

Recht van verdediging
Schending - Begip - Misdrijven die een enkel strafbaar feit opleveren.
893

Recht van verdediging
Strafzaken - Bewijs in Nederland verkregen
door het afluisteren van telefoongesprekken
overeenkomstig de Nederlandse wetgeving Geen miskenning van het recht van verdediging.
1052

Recht van verdediging
Strafzaken - Schending - Anonieme verklaringen.
1132

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde Begrip.

Rechtsbeginselen (Algemene)
Onpartijdigheid van de rechter.

Rechten van de Mens
Art. 14.7 I.V.B.P.R. wegens hetzelfde feit.

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Tegenstrijdige vermeldingen in het
vonnis.
1028

Burgerlijke zaken 1013

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Begrip.
1235

Rechterlijk gewijsde
Kracht van gew ijsde - Burgerlijke zaken Gemengd vonnis - Eindvonnis van een latere
datum waarin het geschil wordt beslecht en
dat in kracht van gewijsde is gegaan - Incidenteel beroep tegen het gemend vonnis 1013
Gevolg.

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Art. 91, tweede lid, Ger.W. Verwijzing van de zaak naar e en kamer met
drie rechters- Vorm.
1001

981

Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen beginsel van strafrecht - Twijfel
komt ten goede aan de beklaagde - Draagwijdte.
1130

Rechtsbeginselen (Algemene)
Subjectief recht - Tenietgaan van dat recht.
1188

Redenen van de vonnissen en arresten
Redenen - Algemene begrippen zinnigheid - Begrip.

Dubbel1109

Redenen van de vonnissen en anesten .
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Keuze en maat door de ret::hter bepaald op grond van, onder meer, de ·wijze
waarop de beklaagde zijn onschuld wilde ·
staande houden - Gevolg.
8&7

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Verval van het re'cht tot sturen Art. 195, tweede en derde lid, Sv.
· 1095

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en vonnisgerecht - Beschikking van de raadkamer tot
wijziging van twee verdachten naar de correctionele rechtbank, met aanneming van verzachtende omstandigheden, wegens een misdaad die niet kan worden gecorrectionaliseerd, en van een van de verdachten 'bovendien wegens wanbedrijven - Onbevoegdverklaring van het vonnisgerecht - Beschikking·
waartegen vooralsnog geen rechtsmiddel kan
worden aangewend en beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde gegaan Toetsing door het Hof - Vernietiging van de
beschikking - Verwijzing naar de kamer van
inbeschuldigingstelling.
1205

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Beschikking tot correctionalisering gegrond op onjuiste verzachtende o~
standigheden - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart - Samenhangende wanbedrijven- Vernietiging van de beschikkingVerwijzing van de zaak naar de kamer vim in-·
beschuldigingstelling.
1240

Rust- en ovedevingspensioen
Werknemers - Rustpensioen - Mijnwerker
- Cumulatie - Art. 46.3 E.E.G.-verordening
nr. 1408/71 - Draagwijdte - Gevolgen.
875
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Stedebouw

Wernemers - Vordering tot verbetering van
een vonnis of arrest, ingesteld met toepassing
van art. 794 Ger.W. - Reden van de verbetering - Vervanging van een rustpensioenregeling door een andere - Gevolg.
879

Lasten van het verleden - Overneming door
het Vlaamse Gewest - Voorwaarde.
1166

Stedebouw
Allerlei - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Bepalingen - Aard.
1250

Straf
Verbeurdverklaring - Geen vaststelling van
de wettelijke vereisten.
997

s

Straf
Andere straffen - Vervallenverklaring van
het recht een voertuig te besturen - Bestanddeel van de straf en geen afzonderlijke straf.
1091

Straf

Samenhang
Burgerlijke zaken - Exceptie van samenhang - Opwerping voor alle exceptie of verweer.
1033

Schip, scheepvaart
Binnenvaart - Art. 59 Zeewet.

910

Sociale zekerheid
Werknerilers - Bijdragen - Uitvoering van
werken door een niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen, de bijdrage-opslagen en verwijlintresten verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Regel niet toepasselijk op de verbouwing van een bestaande individuele woongelegenheid - Individuele woongelegenheid Begrip.
1204

Stedebouw
Verkavelingsvergunning - Weigering - Beroep van eiser - Geen schorsing van de vervaltermijn van de vergunning.
896

Stedebouw
Bouwvergunning - Art. 48 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw - Werken van algemeen belang- Gewestplan- Afwijking. 901

Stedebouw

Verbeurdverklaring- Voorwaarden.

1148

Straf
Samenloop - Eendaadse samenloop - Eenheid van opzet - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter.
893

Straf
Samenloop - Eendaadse samenloop - Eenheid van opzet - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter.
1213

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. - Keuze
en maat van de straf door de rechter bepaald
op grand van, onder meer, de wijze waarop de
beklaagde zijn onschuld wilde staande houden - Gevolg.
887

Straf
Allerlei - Strafmaat bepaald rekening houdend met strafbare friten waarvan de beklaagde bij een vroegj!r vonnis was veroordeeld - Kracht van gewijsde van dit vonnis
niet bewezen - Gevolgen.
1099

Strafvordering
Overschrijding van de redelijke termijn ex
art. 6.1. E.V.R.M. - Gevolgen t.a.v. de verjaring van de strafvordering.
935

Bouwvergunning - Brusselse agglomeratie
- Bouwverordening van 22 jan. 1975 - K.B.
van 21 maart 1975- Werking in de tijd. 1057

Stedebouw

T

Bouwvergunning - Brusselse agglomeratie
- Art. 2.2•, e, bouwverordening van 22 jan.
1975 - K.B. van 21 maart 1975 - Draagwijdte.
1057

Stedebouw
Ruimtelijke ordening - Onteigening en vergoeding - Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw- Art. 34 Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Vordering tot schadeloosstelling - Toelaatbaarheid- Vereisten.
1250

Taalgebndk
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste
aanleg - In hager beroep - Strafzaken Vermelding, in een vonnis of arrest, van deartikelen van de Taalwet - Niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
882

.·.·!
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Taalgebruik

Verjaring

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} - In eerste
aanleg - In hoger beroep - Strafzaken Vonnisgerecht - Beklaagde die de taal van
de rechtspleging niet machtig is - Tolk aangesteld overeenkomstig art. 332 Sv. - Art. 31
Taalwet.
882

Telegraaf en telefoon
Bewijs in Nederland verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken overeenkomstig de Nederlandse wetgeving.
1052

Tussenkomst
Adoptie - Adviezen - Ascendenten - Verhoor - Draagwijdte.
955

Burgerlijke zaken - Werkloosheid - Terugvordering van onrechtmatig ontvangen uitkeringen- Wet 11 maart 1977.
1179

Verjaring
Burgerlijke zaken - Erfdienstbaarheid Uitzichten op het eigendom van de nabuur Verkrijging door dertigjarig bezit- Aanvang.
1214

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding
- Stuitende werking - Grenzen.
1138

Verjaring
Strafzaken - Termijnen - Strafvordering Veroordelende beslissing - Misdrijf gepleegd
tussen twee tijdstippen zonder nadere bepaling van tijd - Onmogelijkheid voor het Hof
na te gaan of de strafvordering a! dan niet
verjaard was.
994

u

Verjaring
Strafzaken- Termijnen (aard, duur)- Aanvang- Strafvordering- Verscheidene feiten
- Eenheid van opzet.
1213

Uitvoerbaarverklaring
Buitenlands verstekvonnis - Verenigbaarheid met de internationale openbare orde Voorwaarden.
1159

Verjaring
Strafzaken - Stuiting - Verjaring van de
strafvordering - Overschrijding van de redelijke termijn ex art. 6.1. E.V.R.M. - Sanctie.
935

Verjaring

v

Strafzaken - Stuiting.

1150

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Vennootschap
Gemeenschappelijke regels - Huur van goederen - Pacht - Einde - Opzegging.
866

Verbintenis
Voorwaardelijke verbintenis- Aanspraak gegrond op een algemeen verbindend verklaarde C.A.O.
1126

Verbintenis
Resultaats- of inspanningsverbintenis - Wil
van de partijen - Vaststelling door de rechter
op grond van feitelijke gegevens - Wettigheid.
1195

Verdeling
Gerechtelijke verdeling - Beweringen en
zwarigheden - Ontvankelijkheid - Procesverbaal van beweringen en zwarigheden Neerlegging ter griffie van de rechtbank Nieuwe beweringen en zwarigheden aangevoerd bij de rechtbank.
1036

Verhaal op de rechter
Verzoekschrift- Vorm.

1123

Tuchtzaken - Wettige verdenking - Ap6theker - Tuchtvervolging voor een provinciale
raad van de Orde van Apothekers.
1129

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken - Wettige verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan
een raad van de Orde van Advocaten - Eerdere beslissing van die raad over dezelfde ad1162
vocaat.

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken - Wettige verdenking - Advocaat - Tuchtvervolging voor een raad van de
Orde van Advocaten - Onttrekking van de
zaak aan de raad wegens wettige verdenking
- Verwijzing van de zaak naar de raad van
de Orde van een ander arrondissement. 1217

Verzekering
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 4, § 2
- Voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
860

16 ·Verzekering
W.A.M.-verzekering
Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Bijlage van die overeenkomst - Protocol van
ondertekening bij die overeenkomst - Gemeenschappelijke rechtsregels voor Belgie,
Luxemburg en Nederland voor de toepassing
yan de hoofdstukken III, IV en V van het Verdrag Benelux-Gerechtshof - Begrip.
860

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Art. 3, eerste lid,
W.A.M.-wet - Verplicht te verstrekken dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid - Uitsluiting van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft - Draagwijdte.
864

Vonnissen en arresten
Belastingzaken - Mededeelbare zaken Voor de vrederechter - Voor de rechtbank
van eerste aanleg rechtsprekend in hoger beroep.
1079

Vonnissen en arresten
Belastingzaken - Vordering inzake een geschil dat zonder meer betrekking heeft op de
uitlegging en de toepassing van de belastingwetten - Zaak waarvan mededeling aan het
O.M. is vereist - Geen vermelding van het
advies van het O.M. - Gevolg.
1104

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen- Vordering
tot verbetering van een vonnis of arrest, ingesteld met toepassing van art. 794 Ger.W. Reden voor de verbetering - Materiele verschrijving.
879

Vonnissen en arresten
Verzekering
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt
door motorrijtuigen - Schadeloosstelling Dekking door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Toevallig feit - Begrip.
1067

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt
door motorrijtuigen - Schade geleden door
de eigenaar van het voertuig - Toevallig feit
- Dekking door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Voorwaarden.
1067

Verzekering
W.A.M.-ve rzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de VE'rzekeraar
- Internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs- Groene kaart- Betekenis.
1101

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar
- Vereisten.
1101

Verzekering
W.A.M.-verzekering
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Materiele schade - Voorwaarden.
1181

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Artt. 2 en 18, § 1,
W.A.M.-wet - Verzekeraar verplicht tot schadevergoeding van de benadeelde - . Bestuurder veroordeeld wege'ns niet-yerzekering van
zijn voertuig.
1228

Vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Verschrijving - Verbetering.
1023

Burgerlijke zaken - Algemeen vonnis - Eindvonnis - Begrip.

Gemengd
963

Vonnissen en arrestenl
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vakantiegeld- Vonnis over een principiele kwestieVonnis waarbij ambtshalve heropening van
het debat wordt bevolen - Vonnis ten dele
eindvonnis en ten dele vonnis alvorens recht
te doen.
1013

Vonnissen en arresten
Burge rlijke zaken - Algemeen - Vonnis ten
dele eindvonnis - Begrip.
1013

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis ten
dele alvorens recht te doen - Begrip.
1013

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Buitenlands verstekvonnis - Vordering tot uitvoerbaarverklaring Verenigbaarheid met de internationale openbare orde- Voorwaarden.
1159

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Vordering tot verbetering van een vonnis of
arrest, ingesteld met toepassing van art. 794
Ger.W. - Reden van de verbetering - Vervanging van een rustpensioenregeling door
een andere - Gevolg.
879

Vonnissen en anesten
Strafzaken - Beklaagde die de taal van de
rechtspleging niet machtig is - Tolk.
882

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering ....:. Correctionele rechtbank
- Proces-verbaal van een terechtzitting waarop de zaak is behandeld, niet voorzien van de
handtekening van de voorzitter of van de griffier- Vonnis waarin niet aile voor het bewijs

-17van de regelmatigheid .van de rec):ltspleging
vereiste vaststellingen voorkoinen - Gevolg.

.

u~

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Proces-verbaal van de terechtzitting - Bladzijden die een samenhangend geheel vormen
- Wettigheid van het relaas v'a n het getuigen. v'erhoor".
939

Vonnissen en

arrest~n

Strafzaken .- Bu.rgerlijke recht,sv:ordering 1235
·Eindbeslissing -l3egrip.

Vonnissen en arresten

Voorziening in cassatie

.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingeste)d Eisers - O.C.M.W, - Machtigiqg van het college van burgemeester en schepenen - Ogen1179
blik waarop zij moet worden gegevem.

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Termijn va·n cassatieberoep - Begin - Onderneming~raaQ. en vei)ighei!lscomite - BesC)hermde werknemer Ontslag wegens d.ring!!nde re!len -~ Aal).neming van de dringende red!!P door het jirbeidsgerecht - Beslissing ter kenni~ g.e·bracht bij ge.recntsbrief,
12,24

Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke
reqptsvordering - Vonnis van de correctione- Voorziening in cassatie ·
le rechtbank. nietig - f.[of van beroep d<J.t de
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van
. gronden van dat vonnis overneemt om het geniet-ontvankelijkheid = .. Art. 1.0!).3, de):'de lid,"
.deeltelijk te bevestigen 7 Ge.volg.
1237
.Ger.W. ~ Toepassing,
l012

Vonnissen en arresten
-Tuchtzaken - Algemeen re.c htsbeginsel inza.ke · de · onpartijdigheid :van de rechter Schending - ·Begrip.
946

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken --:- .Beroepsorden - Orde van Ge: neesheren - Raad _van beroep - _Beslissjng
- Ondertekening - Onmogelijkheid om te
ondertekenen - Gevolg.
1255

Voorlopige hechtenis
:: .Bevestiging· - Artt. 2 en 4 Wet Voorlopige
892
Hechtenis - Redenen.

Voorlopige }J.ecJJ,tenis
Bevestigi.p.g van h.e t bevel tot panhouding . . Tweede bevel tot aanl).ouding - Redengeving.
1096

Voorlopige ·hechtenis .
Handhaving .-:-· Mid!lel tel} betoge dat de redelijke termijn is Ol.'ers.c hreden - Middel niet
onderworpen aan de feitenrechter - Gevolg.
919

Voorrechten en hypotheken

Voorziening in cass!)tie
Dienstplichtzaken - ·Termijnen van eassatiei;leroep.
1143

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Personen bevoegd om zic;h ip
cassatie te voorzien :_ Strafvordering - Onbevoegdverklaring
Cassatieberoep van de
beklaagde.
·
995

Voorziening h:t cassati~
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
- Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid - Arrest van de ls:ame.r v!).n ifl.be,s~huldj
.gingstelling dat het ve.rzet van <k ve.r9ii!!hte
. tegen eel). beschikking val). -verwii,zi~J,g naar de
correctionele recl:ltb.&nk niet ontnnls:elijk verklaiirt - GeeiJ uit,sp.ra<!k .over een gese)lj! inzake 4e .b.e voegdheid v;an de ·pn<l.erzp.!JJs:sgerechten - V,porz}ei).ing val'). de v erdiicllw y/Jor
de eindbeslissing.
{!.90

Voorziening in cassatie

· Strafzaken -- Termijn - Arrest van de kamer van inbeschuldiglngste'l'ling dat ui-tspraak
doet over het verzet van de verdachte tegen
de beschikking die hem naar de .c orrectionele
rechtbank verwijst - Verzet geg"r ond op de
Voorziening in cassatie
omstandigheid dat de zaak niet bij de enderInleiding - Algemene begrippen- Voorziezoeksrechter aanhangig is gemaakt - Voorning waarin een vraag wordt opgeworpen in
ziening van· de verdachte v66r ,d.e eindbeslisde zin van art. 26 bijzondere wet van 6 jan. '
sing. .
1241
1989 op het Arbitragehof - Vraag zonder ver- 1
band met de middelen - Verplichting van·het
· I:lof van Cassatie __; Begrip.
1143 VoQrziening in cassatie
Strafzaken' - Termijn - Ar_r,e st van de ka
Voorzienirig in cassatie.
mer van inbeschuldigingstel-ling dat )let yer
Burgerlijke zakeri - Persenen doqr of tegen , zet van de verdachte tegen .e.eFl besc)likkmg,
wie cassatieberoep kan worden mgesteld - , waar.b1j h1j naar de, co.rvectwnele rechtba.nk
Eisers - Middel van niet-ontvankelijkheid verwezen wordt, met . o.ntv,a,nkelijk verk.laart
- Voorzieping van de vei:dachte, v66r .de
Veremging zdnder Winstoogmerk - Onregel
matJge vertegenwoordigmg
. 1044 , emdbeshssmg mgesteld
9.98
Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen - Gevolgen van de opheffing door
handlichting - Art. 92 Hypotheekwet. 1137 '

-18Voorziening in cassatie

Voorziening in cassatie
Strafzaken .....: Termijn - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het verzet van de verdachte tegen een beschikking
waarbij hij naar de correctionele rechtbank
verwezen wordt, ten onrechte ontvankelijk
verklaart - Voorziening van de verdachte
v66r de eindbeslissing ingesteld.
998

Voorziening in cassatie
Strafzaken :.... Vormen - Arrest tot verwij·zing ·naar het hof van assisen - ·cassatieberoep, ingesteld' binnen . vijftien dagen na de
ondervraging van de beschuldigde door de
voorzitter van het hof van assisen - Verklaring van beroep in cassatie gedaan op de griffie van het hof van beroep.
·
1000

Voorziening in cassatie
· Strafzaken - Vormen - Bestreden beslissing - Beschikking van de raadkamer. 1057

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vmmen - Arrest van het Militair Gerechtshof - Voorziening van het O.M.
- Betekening.
1064

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories - Memorie voor eiser met als
opschrift « Memorie van wederantwoord • Neerlegging ter griffi,e na de termijn van art.
420bis, tweede lid, Sv. - Ontvankelijkheid.
885

Voorziening in ·cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en -stukken - Verzoekschrift
tot staving van een voorziening neergelegd ter
· griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen - Neerlegging na .het
verstrijken van de · bij art .. 422 Sv. bepaalde
termijn - Gevolg.
889

Strafzaken - Vormen - Gronden van nietontvankelijkheid - Beklaagde bij in kracht
van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld, op
de civielrechtelijke vordering, tot betaling van
een dwangsom - Vero.ordeelde die de vroegere burgerlijke p_a rtij rechtstreeks voor de
strafrechter heeft gedagvaard tot opheffing
van de veroordeling tot het betalen van een
dwangsom - Beslissing die de rechtstreekse
dagvaarding ongegrond verklaart - Cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij
niet betekend aan de rechtstreeks gedaagde
889
partij - Gevolg.

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid
van een proceshandeling ,;,_ Akte van hager
beroep - Termijn van verschijning - Gebrek aan vermelding - O:evolg.
'
1010

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid
van· eeri proceshandeling - Schending van ·de
belangen van de partij die ze opwerpt.
1010

Vordering in rechte
Vlaams Gewest, rechtsopvolger van de Belgische Staat- Voorwaarde.
1166

Vordering in rechte
Ontvankelijkheid - Gemeente
Voor het
publiek openstaande weg - Vrij verkeer Inwoner - Belang - Persoonlijk recht. 1252

Vreemdelingen
Artt. 27, derde lid, en 29 VreemdelingenwetOpsluiting ter uitvoering van de maatregel
van terUgwijzing - Duur.
1244

Vreemde wet
Duitse wet - Wegverkeer
Motorvoer-tuig
- Sturen op de openbare weg - Vo6rwa'arden - Rijbewijs·- Begrip.
917

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Neet:legging van de
memories - Cassatieberoep van de beschuldigde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat hem naar het hof van
assisen verwijst - V~rzoekschrift ingediend
op de-griffie :van de rechtbank van eerste aanleg.
1000

Voorziening irt cassatie
Strafzaken - Vorm - Neerlegging van memories - Verzoekschrift van eiser meer dan
vijftien dagen na de dagtekening van de voorziening neergelegd op de griffie van het
rechtscollege dat de bestreden beslissing gewezen heeft - Verzoekschrift op de griffie
van het Hof van Cassatie ingekomen v66r het
verstrijken van de bij art. 420bis, tweede lid,
Sv voorgeschreven termijnen van twee maanden - Ontvankelijkhe1d.
1228

Wegverkeer
Wegverkeerswet - Algemeen - Vervallenverklaring van het recht een voertuig te besturen - Straf - Bestanddeel van de straf en
geen afzonderlijke straf.
1091

Wegverkeer
Art. 33 Wegverkeerswet - Vluchtmisdrijf 1150
Begrip.

1

19 .Wegverkeer

Wegverkeer
Art. 37, 2°, Wegverkeerswet - Voertuig voor
besturing toevertrouwen aan een derde 1051
Toepassing.

Art. 42.2 Wegverkeersreglement 1975 - Berm
- Begrip.
1183

Wegverkeer

Wegve~keer

Wegverkeerswet - Wetsbepalingen, art. 38 Vervallenverklaring van het recht een · voertuig te besturen - Overtreding van het W.egverkeersreglement - Geen vaststelling van
het bestaan van een van de in art. 38, § 1, 2o en
3°, Wegverkeerswet bepaalde omstandigheden
- Gevolg.
1091

Wegverkee'r
Artt. 38, 55 en 57 Wegverkeerswet - Verval
van het recht tot sturen - Duur - Aanrekening van de tijd gedurende welke het rijbewijs werd ingetrokken.
1095

Allerlei - Militair - Motorvoertuig - Sturen
in de Bondsrepubliek Duitsland - Geen recht
tot het besturen van een voertuig - Overtreding van de vreemde wet - Veroordeling in
Belgie - Verval van het recht tot sturen 917
Wettigheid - Voorwaarden:

Werkloosheid
. Recht op uitk\)ring - Gepensioneerde Recht op pensioen afhankelijk van de voorwaarde geen arbeid of maar in beperkte mate
arbeid te verrichten - Overlevingspensioen
ten laste van de Schatkist.
907

Werkloosheid

Wegverl{eer
Artt. 50 tot 52 Wegverkeerswet - Verbeut:dverklarir;g - Voorwaarden. · · ·
1148

Recht op werkloosheidsuitkering - Samenwonen met zelfstandige - Aangifte - Hulp
!ian de zelfstandige.
1045

Wegverkeer
Art. 2.1 Wegverkeersreglement 1975 - Rijbaan - Beoordelingsvrijheid van de rechter.
1183

,Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe·palingen - Artt. 12.3.1, tweede lid, en 76.2 Draagwijdte.
1210

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Reglementsbepalingen, art. 16 - Eventuele overtreding van
art. 16.4 door een van de bij een verkeersongeval betrokken partijen - Gevolg t .a.v. de andere partij, vervolgd wegens overtreding van
art. 10.1, 1o en 3°, Wegverkeersreglement. 885

Wegverkeer
Art. 19.3.3° - Wegverkeersreglement 1975 Links afslaande bestuurder - Tegenligger
1049
die door een rood Iicht is gereden.

Wegverkeer

,

Art. 19.3.2o, a, Wegverkeersreglement - Verplichting voor de links afslaande bestuurder,
die op een rijbaan met tweerichtingsverkeer
rijdt, om zich naar links te begeven zonder de
tegenliggers te hinderen - Begrip.
1094

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Veroordenende bepalingen - Art. 19.3, 3° - Links afslaan
- Tegenligger - Voorrang - Grenzen. 1248

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Samenwonen met zelfstandige - Aangifte - Verklaringen van de werkloze.
1045

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Onbeschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt - Werkverlating.
1125

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Terugvordering- Verjaring- Wet 11 maart 1977.
1179

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen Jonge werknemers - Buitenlandse werknemers - Marokkanen.
1198

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Jonge werknemers - Onderwijsinrichting
die door de Staat is opgericht, erkend of ge1222
subsidieerd - Begrip.

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Begrippen - Beslissing van de raad van bestuur van de « Universite de l'Etat a Liege »
van 18 november 1981 inzake het ontslag van
het wetenschappelijk personeel « Patrimoine » - Personeel met arbeidsovereenkomst
- Beslissing, geen wet in de zin van art. 608
Ger.W.
1017

Wegverkeer
Art. 42.2 Wegverkeersreglement 1975 - Voetganger - Volgen van de rijbaan - Voorwaarden.
1183

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Art. 8 E.V.R.M. - Term« wet » - Begrip.
1132

2()
Wetten, decreten, ordonnantii;n, beshdteh
Werking in de tijd - Stedebouw - Bouwvergunning - Brusselse agglomeratie ~ Bouwverordening van 22 jan. 1975 - K.B . van 21
maart 1975.
1057

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking van de wet in de tijd ~Wet van 14
juli 1976 - Toepassing vah de nieuwe bepalingen betreffentle de huwelijksvermogensstelsels - Draagwijdte.
1118

Wetten, detreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd - Iiurgetlijke zai{en Verjaring - Werklooslieid - Terugvordeting
van onrechtma'tig ontvangen uitkeringert Wet 11 maart 1977.
1179

Wetten, decreten, ordonnantit!n, besluiten
Wetten van politie en veiligheid - Arbeidsovereenkomstenwet - Concurrentiebeding.
1178

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Allerlei - Stedebeuw - Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Bepalingen ~ Aard.
1250

Wissel brief

z
Ziekte- en invaliditeitsverzeketing
Algemene begtippen - Art. 10, § 2, Z.I.V.-wet
- Indeplaatsstelling van de verzekeririgsinstelling- Voorwaarden.
1i53

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsengeschiktheid ~ Arbeiti in een beschutte werkplaats - Latere a·r beidsongeschiktheid - Waardering van de vermindering van het vermogen tot verdienen ~ 'l'oepasselijke regel.
1018

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheid - Arbeidscmgesehiktheid na de eerste zes maanden van primaire
arbeidsongeschiktheid - Begrip,
1018

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheid - Vergoedingen Art. 2, 6°, K.B. 10 jan. 1969 - DraagWijdte van
die bepaling.
1086

Ziekte- en invalidlteitsverzekering
Arbeidsongeschiktheid Art. 56, Z.I.V.-wet 9
aug. 1963 en verordenende bepalingen Werkzaamheid - Begrip - Arbeitl - Begrip
1086
- Beroepsarbeid - Begrip.

Houder - Desbeviust handelen ten nadele Ziekte- en invaliditeitsverzeketing
van de schuldenaar - Art. 17 WisselbriMwet · Ziektekosten - Onvatbaarheid voor beslag - Vordering tot schadeloosstelling ex art.
Bedragen uitgekeerd ten laste van de ziekte1382 e.v. B.W.
905
en ·i nvaliditeitsverzekedng.
921
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