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1° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN WETSBEPALING DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT- ONTVANKELIJKHEID.

2° OPENBARE ORDE -

WET VAN 12 JULI
1976 BETREFFENDE HET HERSTEL VAN ZEKERE SCHADE VEROORZAAKT AAN PRIVATE
GOEDEREN DOOR NATUURRAMPEN - BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

3° NATUURRAMP -

WET VAN 12 JULI 1976
BETREFFENDE HET HERSTEL VAN ZEKERE
SCHADE VEROORZAAKT AAN PRIVATE GOEDEREN DOOR NATUURRAMPEN - BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

4° NATUURRAMPGETROFFENEN -

VERGOEDING VAN DE
GRENZEN.

5° CASSATIEMIDDELEN

EXCEPTIE
BURGERLIJKE
NIET-ONTVANKELIJKHEID ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL GEGROND OP WETSBEPALINGEN DIE VAN OPENBARE ORDE ZIJN - FEITELIJKE GEGEVENS
NODIG VOOR DE TOETSING BLIJKEN NIET UIT
DE BESTREDEN BESLISSING OF U!T DE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE
SLAAN- ONTVANKELIJKHEID.

1° In burgerlijke zaken kan een middel
met beroep op schending van een
wetsbepaling die de openbare orde
raakt, voor het eerst in cassatie worden aangevoerd (1).

2° en 3° De wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade
veroorzaakt aan pfivate goederen door
natuurrampen, raakt de openbare orde
(2).

(1) Cass., 16 juni 1983, A.R. nr. 3847 (A.C.,
1982-83, nr. 577).
(2) Zie : parlem. voorbereiding van de wet
van 12 juli 1976 (Pasin., 1976, biz. 1479 en vlg.);
inzake oorlogsschade : Cass., 4 maart 1920
(Bull. en Pas., 1920, I, 79), 27 okt. 1921 en 11
mei 1922 (ibid., 1922, I, 34 en 283); Raad van
State, arrest nr. 2764 van 18 sept. 1953 ( Ver.
Arr. R.v.St., 1953, biz. 1149); VAN HourrE, La
(Zie vervolg nota volgende kolom.)

4° De artt. 1, 8, 9 en 10 van de wet van
12 juli 1976 betreffende het herstel van
zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen worden
geschonden door de rechter die als
herstelvergoeding aan de getroffene
het netto totaal bedrag van de schade
- overeenkomstig voormeld art. 8 bepaald op basis van de normale kosten
op de dag van het schadelijk feit toekent, enerzijds, zonder van dat bedrag het bij voormeld art. 10 bedoelde
abattement van 10.000 frank af te trekken en zonder op dat bedrag de bij
voormeld art. 10 bepaalde coiHficienten
toe te passen, en, anderzijds, door op
de aldus bepaalde herstelvergoeding
vergoedende en gerechtelijke interesten toe te kennen (3).
5° Niet ontvankelijk, oak al is het ge-

grond op een wetsbepaling die de
openbare orde raakt, is het middel dat
niet aan de feitenrechter is voorgelegd
en waarover deze niet op eigen initiatief heeft beslist, wanneer de feitelijke gegevens die voor de toetsing ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit
de bestreden beslissing noch uit de andere stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan (4).
(BELGISCHE STAAT, MIN. V. OPENBARE WERKEN
T. LINSSEN, MEERSMAN)
ARREST

(A.R. nr. 6576)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1, paragraaf 1, 8, 9 en 10,
paragraaf 1, van de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen
voor natuurrampen,
(Vervolg nota van vorige kolom.)
reparation des dommages aux biens prives
Commentaire theorique et pmtique de Ja Joi
du 1" oct. 1947, druk 1948, nrs. 31 en 32;
VRANCKX, La reparation des dommages de
guerre aux biens, druk 1949, nrs. 25 tot 27.
(3) Zie Cass., 19 mei 1988, A.R. nr. 8053
(A.C., 1987-88, nr. 581).
(4) Zie Cass., 2 maart 1981 (A.C., 1980-81, nr.
387).
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doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan de verweerders tot vergoeding
van de kosten voor het opruimen van
aangevoerde keien, grind en zand op
hun weilanden, ten gevolge van de algemene overstromingsramp van 8 februari
1984, op basis van een deskundigenverslag, het bedrag van 1.401.900 frank te
betalen, hetzij het bedrag nodig om de
schade volledig te vergoeden, meer de
vergoedende interesten vanaf 8 februari
1984 en de gerechtelijke interesten,
terwijl artikel 1, paragraaf 1, van de
wet van 12 juli 1976 bepaalt dat de rechtstreekse materiele en zekere schade, op
het grondgebied van Belgie aan private
lichamelijke goederen, roerende en onroerende, veroorzaakt door de in artikel
2 bepaalde schadelijke feiten, te weten
algemene rampen en landbouwrampen,
tot een financiele staatstegemoetkoming
onder de bij de wet bepaalde voorwaarden aanleiding geven; de wet van 12 juli
1976 een uitzonderingswet is die afwijkt
van het gemeen recht, een politiek recht
instelt tot herstel van zekere schade opgelopen bij natuurrampen, derhalve van
openbare orde is en strikt moet worden
uitgelegd; artikel 8, paragraaf 1, van de
wet bepaalt: « De (... ) in aanmerking genomen schade wordt geraamd : A. In geval van algemene ramp, op basis van de
normale kosten, op de dag van het schadelijk feit, van de herstelling, van de wederopbouw of van de wedersamenstelling
van de geteisterde goederen (... ) »; luidens artikel 9 van de wet : << De financiele tegemoetkoming van de Staat bestaat : A. In geval van algemene ramp :
1° in het toekennen van een herstelvergoeding berekend volgens de wijzen
vastgesteld in artikel 10 (...) »; artikel 10,
paragraaf 1, van de wet bepaalt: << Het
bedrag van de in artikel 9, A., 1°, bedoelde herstelvergoeding wordt globaal berekend voor het geheel van de schade geleden door een getroffene, op basis van
het netto-totaalbedrag van die schade,
zoals het bepaald is in artikel 8, A, en op
volgende wijzen: 1° (...), 2° als vrijstelling
wordt geen enkele vergoeding toegekend
als het totaal nettobedrag der schade,
die kan in aanmerking genomen worden
in hoofde van de geteisterde, de 10.000
frank niet overschrijdt. Er wordt, als
abattement, geen vergoeding toegekend
tot een beloop van hetzelfde nettobedrag
der schade, als het totaal bedrag van de
schade, aangenomen voor de berekening
van de herstelvergoeding, de vrijstelling
overschrijdt. Wanneer de schade betrekkelijk de vermogens, eigen of gemeen,
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van twee echtgenoten in totaal de waarden van 10.000 frank te boven gaat, (...)
wordt het abattement van 10.000 frank
dat overeenkomt met de eerste van de
in 3° hierna bedoelde ~chadeschijven bij
voorrang op de gemene schade toegepast. (...), 3° als het aangenomen bedrag
van de schade de vrijstelling bepaald onder 2°, 1e lid, overschrijdt, wordt de herstelvergoeding berekend per schijven
van het totaal nettobedrag der schade
aangenomen in hoofde van de geteisterde,
waarbij op elke schijf de overeenstemmende coefficient toegepast wordt, valgens de tabel hierna : Schijven van het
totaal nettobedrag Coefficienten der
schade (in franken) : - 0 tot 10.000
(abattement) 0,0, 10.000 tot 100.000 0,8,
100.000 tot 600.000 1,0, 600.000 tot
1.000.000 0,8, 1.000.000 tot 1.500.000 0,6
( ••• ) >>; de aldus berekende herstelvergoeding enkel mag worden vermeerderd onder de voorwaarden vastgelegd in artikel
10, paragraaf 1, 4°, te weten: met de normale kosten van de bewarende maatregelen en werken met voorlopig karakter
en met het bedrag van de honoraria en
kosten van de deskundigen op wie de geteisterde voor de vaststelling en de raming van zijn schade een beroep heeft
gedaan, met het oog op het opmaken van
zijn aanvraag tot tussenkomst; het toekennen van interesten niet is voorzien
door hager geciteerd artikel 10, paragraaf 1, van de wet van 12 juli 1976, noch
door enige andere bepaling van deze
wet; zodat het arrest, door aan de verweerders, enerzijds, een herstelvergoeding toe te kennen gelijk aan het totaal
bedrag van de door hen geleden schade,
zonder aftrek van de wettelijk voorziene
vrijstelling, en zonder toepassing van de
in artikel 10, paragraaf 1, 3°, van de wet
voorziene verminderingscoefficienten, en
door, anderzijds, het bedrag van de vergoeding, overeenkomstig artikel 8 berekend op basis van de normale kosten
van de herstelling op de dag van het
schadelijke feit, te verhogen met de vergoedende interesten vanaf de dag van de
ramp en met gerechtelijke interesten, de
bepalingen van de wet van 12 juli 1976,
die van openbare orde zijn, schendt,
(meer bepaald, de artikelen 1, paragraaf
1, 8, 9 en 10, paragraaf 1, van de wet) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verweerders, dat het middel nieuw is :
Overwegende dat de wet van 12
juli 1976 betreffende het herstel van
zekere schade veroorzaakt aan pri-
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vate goederen door natuurrampen,
onder de voorwaarden en binnen de
perken erin vermeld, aan de erin
aangeduide personen wegens bepaalde schade veroorzaakt door feiten die bij koninklijk besluit als een
natuurramp zijn erkend, een recht
op financiEHe tegemoetkoming vanwege de Staat toekent; dat zodanige
wet, gebaseerd op de nationale solidariteit, de essentiele belangen van
de Staat of van de gemeenschap betreft en derhalve in beginsel van
openbare orde is; dat het hof van
beroep, dat ingevolge een tegen de
beslissing van de gouverneur ingestelde voorziening over de definitieve herstelvergoeding uitspraak
moest doen, de in het middel vermelde bepalingen van die wet
ambtshalve moest toepassen;
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Overwegende dat, krachtens artikel 10, § 1, 4°, van de genoemde wet
de overeenkomstig de bepalingen
van artikel 10, § 1, 3°, berekende
herstelvergoeding, onder de erin
vermelde voorwaarden, enkel mag
worden vermeerderd met de normale kosten van de bewarende maatregelen en werken met voorlopig karakter en met het bedrag van de
honoraria en kosten van de deskundige;

Overwegende dat het arrest, door
aan de verweerders het totaal bedrag van hun schade toe te kennen
zonder van dit bedrag het abattement van 10.000 frank af te trekken
en zonder op dit bedrag de bij de
wet bepaalde verminderingscoefficienten toe te passen, en door op de
herstelvergoeding vergoedende en
Dat het op zodanige bepalingen gerechtelijke interesten toe te kengegronde middel voor het eerst in nen, de in het middel aangewezen
cassatie kan worden aangevoerd;
wetsbepalingen schendt;
Dat de grond van niet-ontvankeDat het middel gegrond is;
lijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende zelf, met toepassing
van artikel 8, § 1, A, van de wet van
12 juli 1976, in geval van algemene
ramp, bij de berekening van de herstelvergoeding uitgegaan wordt van
het nettobedrag van de schade, geraamd op basis van de normale kosten, op de dag van het schadelijk
feit, van de herstelling, van de wederopbouw en van de wedersamenstelling van de geteisterde goederen;
dat, krachtens de artikelen 9, A, en
10, § 1, 2° en 3°, van die wet, wanneer het overeenkomstig artikel 8,
§ 1, A, aangenomen totaal nettobedrag van die schade 10.000 frank te
hoven gaat, eensdeels, als abattement, geen vergoeding wordt toegekend tot beloop van hetzelfde nettobedrag en, anderdeels, de herstelvergoeding berekend wordt per gedeelten waarop, behalve wat het
gedeelte van 100.000 tot 600.000
frank betreft, een verminderingscoefficient wordt toegepast;

Over het tweede middel: schending
van artikel 10, paragraaf 1, 5°, van de
wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan de verweerders het bedrag van
1.401.900 frank te betalen ten titel van
herstelvergoeding zonder aftrek van het
voorschot van 260.000 frank, dat de verweerders reeds in het kader van de rampenschadewet hadd~n ~::mtvangen, ter ll:itvoering van de beshssmg van de provmciegouverneur van Limburg, zoals is
vastgesteld in de beslissing a quo van 17
januari 1985 van de gouverneur,
terwijl artikel 29, paragraaf 1, van de
wet van 12 juli 1976 voorziet dat de provinciegouverneur in bepaalde gevallen
voorschotten op de financiiHe tegemoetkomingen kan toestaan; artikel 10, paragraaf 1, van de wet, onder punt 5° bepaalt : << de overeenkomstig de bepalingen van 3° berekende herstelvergoeding
wordt verminderd: (...), c) met de voorschotten aan de geteisterden toegekend
in het kader van het Rampenfonds her-
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nomen op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van de
Provinciale Fondsen opgericht met het
oog op de onmiddellijke hulp »; zodat,
door de definitieve herstelvergoeding
niet te verminderen met het voorschot
van 260.000 frank aan de verweerders in
het kader van de rampenschadewet uitbetaald, het arrest artikel 10, paragraaf
1, 5°, van de wet schendt:
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -

Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat eiser reeds een bedrag
van 260.000 frank heeft betaald; dat
partijen desaangaande voor het hof
van beroep niet hebben geconcludeerd;

2° INKOMSTENBELASTINGEN-

Dat bet onderzoek van bet middel
het Hof zou nopen tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is en dat daaraan niet afdoet dat de toepasselijke wetsbepalingen de openbare orde raken;

1o In art. 247 W.LB. worden met

Dat het middel niet ontvankelijk
is;

AAN-

SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID ART. 247 W.I.B. - BEGRIP.
AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID ART. 247 W.I.B. - VERMOEDENS EN GEGEVENS
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE ALS TEGENBEWIJS AANGEVOERD - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR HET HOF VAN BEROEP.

« tekenen of indicien waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt » feitelijke
gegevens bedoeld die, tot tegenbewijs,
een wettelijk vermoeden opleveren dat
de daarmee gemoeide bedragen afkomstig zijn van belastbare inkomsten
die tijdens de belastbare periode werden verkregen door de belastingplichtige (1).

2° Wanneer de administratie de belast-

bare grondslag wettig heeft geraamd
volgens tekenen of indicien waaruit
een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, beoordeelt het hoi van beroep op
onaantastbare wijze, in feite, de bewijswaarde van die tekenen en indicien en van de vermoedens en gegevens die de belastingplichtige als tegenbewijs heeft aangevoerd (2). (Art.

Om die redenen, vernietigt het arrest in zoverre bet verzuimt op het
vastgestelde bedrag het abattement
van 10.000 frank en de hiervoren beverminderingscoefficH~nten
doelde
toe te passen en in zoverre het over
247 W.l.B.)
bet bedrag van de herstelvergoeding
interest toekent; verwerpt de voor(WOUTERS
ziening voor het overige; beveelt dat
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeelARREST
telijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
(A.R. nr. F 1734 N)
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
HET HOF; - Gelet op het bestrezaak naar het Hof van Beroep te den arrest, op 2 februari 1988 door
Brussel.
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
1 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en De Gryse.

f--(-1)_e_n-(2_)_Z_1-·e_C_a_s_s-.,-8-ok-t-.-1-96-8-(A-.-C-.,-1-9-69-,
149), 21 dec. 1982, A.R. nr. F 1042 N {ibid.,
1982-83, nr. 242), en 6 okt. 1983, A.R.
nr. F 600 F (ibid., 1983-84, nr. 75).
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Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 247
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, als determinerende
afwijzing van het verhaal, stelt : dat oak
nopens de kwijting van 30 september
1974 - waarin bevestigd wordt dat P.
VanEs en W. Blancke 1.500.000 F ontvingen van R. Cornelis en P. Wouters (eiser) in betaling van de overnameprijs
van de deelbewijzen der P.V.B.A. Garage
Simons - geen enkele toelichting of uitleg wordt gegeven; dat hieruit aileen
maar blijkt dat het bedrag dat eiser desbetreffend moet verantwoorden (in het
kader van art. 247 W.I.B.) door hem zelf
aangeduid als 750.000 F (in de brief aan
de fiscus van 29 november 1977) - minstens deze som (750.000 F) bedraagt
maar eveneens hoger kan liggen,
terwijl de kwijting duidelijk vermeldt
dat de som van 1.500.000 F bij « middel
van de zes hierna vermelde wissels van
250.000 F elk werd betaald, vervallende
op 31.10.1974,
30.11.974, 31.12.1974,
31.1.1975, 28.2.1975 en 31.3.1975 », wat inhoudt dat alvast tijdens 1974, jaar der
betwisting en der indicien, hoogstens
drie wissels voor een totaal bedrag van
750.000 F kunnen vervallen zijn, met dan
nog alle vraagtekens wat deze vervallend
op 31.12.1974 betreft; het vervallen van
een wissel nog niet als vaststaand gegeven kan gelden dat hij ook betaald werd;
de kwijting ook moet samengelezen worden met de overeenkomst Wouters-Cornelis t.a.v. Govaert-Van Hoof betreffende
overdracht aan laatstgemelden van 100
deelbewijzen, en met het attest Govaert
d.d. 6.12.1977 (beroep bijlage nr. 57};
waar Cornelis en Wouters gezamenlijk
optreden, zonder aanduiding van enige
afwijkende verhouding of bepaling t.a.v.
gerechtigheden of verplichtingen, zij als
gelijkgerechtigd bij gelijke helften moeten aanzien worden; alvast de indicie
zelf, dat door eiser in 1974 een som van
750.000 F of zelfs meer zou uitgegeven
zijn, door geen enkel element geschraagd wordt, zeker niet door de kwijting zelf waarop het arrest steun zoekt,
evenmin als door de brief van eiser d.d.
29 november 1977 waar hij er zich toe
beperkt de door de taxatiedienst voorgehouden indicien gewoon materieel over
te nemen onder de hoofding vreemde
middelen, omdat hij wist dat niet hij,
maar wel Govaert de deelbewijzen in feite had gekocht, zodat het arrest, door te
stellen dat uit de kwijting d.d. 30.9.1974
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blijkt dat eiser een bedrag van minstens
750.000 F als indicie in de zin van artikel
247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen moest verantwoorden, alzo
ten onrechte te vervallen gestelde wisselbrieven als indicie voor een werkelijke
betaling heeft weerhouden (schending
van gemeld artikel 247 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen), en daarenboven aan de kwijting van 30.9.1974
een interpretatie heeft gegeven die volkomen onverenigbaar is met de eigen
bewoordingen van het attest maar dit inhoudt dat slechts hoogstens drie wisselbrieven van elk 250.000 F (voor Wouters
en Cornelis samen) in 1974 konden vervallen, daarbij eveneens voorbijgaand
aan en onbeantwoord latend de besluiten
van eiser d.d. 21.1.1981 gesteund op het
tweede gedeelte van de brief van eiser
d.d. 29 november 1977 - beroep bijlage
24 -, het attest Govaert d.d. 6.12.1977 en
de overeenkomst Wouters-Cornelis aan
Govaert-Van Hoof i.v.m. de deelbewijzen
van Garage Simons P.V.B.A. (respectievelijk schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest uit de
litigieuze kwijting van 30 september
1974, die het in verband brengt met
eisers brief van 29 november 1977
aan de fiscus, afleidt dat eiser met
betrekking tot het jaar 1974 onder
meer het bezit van een som van
750.000 frank moet verantwoorden;
Dat dit besluit niet onverenigbaar
is met de bewoordingen van bedoelde kwitantie die in het middel worden geciteerd;
Overwegende dat het middel ook
stelt dat de in 1974 door eiser te betalen wissels geen teken of indicie
in de zin van artikel 24 7 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen kunnen vormen;
Overwegende dat in artikel 247
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen met « tekenen en indicien waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt », worden bedoeld
feitelijke gegevens die, tot tegenbewijs, een wettelijk vermoeden opleveren dat de daarmee gemoeide bedragen afkomstig zijn van belastba-
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re inkomsten die tij dens de belastbare periode verkregen werden door
de belastingplichtige;
Overwegende dat het arrest de in
de kwitantie van 30 september 1974
bedoelde wissels, in verband met de
door eiser zelf in zijn brief van 29
november 1977 aangeduide investering van 750.000 frank, als teken
van gegoedheid beschouwt; dat het
aldus, zonder het begrip teken of indicie te miskennen, op onaantastbare wijze de feiten beoordeelt die aan
dat begrip beantwoorden;
Overwegende ten slotte dat artikel
97 van de Grondwet de rechters niet
de verplichting oplegt te antwoorden
op de inhoud van stukken die de
partijen neerleggen; dat het middel
ter zake niet nader bepaalt op welke
eis, exceptie of verweer niet is geantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 579

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - KAMER MET EEN OF DRIE RAADSHEREN - TOEWIJZING VAN DE ZAKEN - BETWISTING - INCIDENT V66R lEDER ANDER
MIDDEL OP TE WERPEN.

3° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL- BURGERLIJKE ZAKEN- HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING - KAMERS MET
EEN OF DRIE RAADSHEREN - TOEWIJZING
VAN DE ZAKEN- BETWISTING- ONTVANKELIJKHEID.

1o Indien het hoi van beroep een arrest

alvorens recht te doen heeft gewezen,
mag de beslissing over de zaak zelve
gewezen worden door hetzelfde hoi,
anders samengesteld, als, na het eerste arrest, de debatten volledig hervat
werden v66r de magistraten die het
tweede auest gewezen hebben (1).
(Art. 779 Ger.W.)
2" Krachtens de artt. 88, § 2, en 109,
tweede lid, Ger. W. moet het incident in

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 juni 1990 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en M. De Sutter, Gent.

verband met de verdeling van de zaken onder de kamers van een zelfde
hoi van beroep v66r ieder ander middel door een van de partijen of, bij de
opening van de debatten, ambtshalve
door de rechter zijn opgeworpen en
aan de eerste voorzitter van het hoi
van beroep voorgelegd, die moeten oordelen of de zaak anders moet worden
toegewezen (2).
3° Niet ontvankelijk is het middel dat
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1e KAMER - 1 juni 1990
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)
1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING OVER DE ZAAK ZELF.

zich beroept op het incident in verband met de verdeling van de zaken
onder de kamers van een zelfde hoi
van beroep, in het bijzonder in verband met de toewijzing van de zaak
aan een kamer met een of drie raadsheren, als het incident niet v66r ieder
ander middel door een van de partijen
of ambtshalve door de rechter bij de
opening van de debatten is opgeworpen en het niet aan de eerste voorzitter van het hoi van beroep ter beslissing werd voorgelegd (3).
(1) Zie Cass., 7 sept. en 6 okt. 1989, A.R.
nrs. 6367 en 6333 (A.C., 1989-90, supra, nrs. 9
en 79).
(2) en (3) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
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(DE BRUYCKER
T. A.G. 1830 N.V., COTMAN, DE GUCHT)

De heer a.dvocaat-generaal R. Declercq
heeft in substantie het volgende gezegd:
Met een vonnis van 4 september 1981
wees de rechtbank te Dendermonde de
regresvordering af die door de N.V. Securitas (nu A.G. 1830) gericht was tegen
Camille Van Gucht en Annie De
Bruycker.
Met een eerste arrest, van 20 juni
1985, verklaarde het hof van beroep het
hager beroep ontvankelijk en heropende
de debatten over de zaak zelf.
Met het nu bestreden arrest van 21 oktober 1988 werd Annie De Bruycker veroordeeld.
De twee cassatiemiddelen betreffen de
samenstelling van de zetel van het hof
van beroep.
Het eerste middel voert aan dat het
hof van beroep, bij het vellen van het
eindarrest, anders samengesteld was dan
bij het arrest van 20 juni 1985, waardoor
het hoger beroep ontvankelijk verklaard
werd en de debatten over de zaak zelf
heropend.
Het middel kan niet worden aangenomen, nu uit de processtukken blijkt dat,
na het eerste arrest, de behandeling van
de zaak in haar geheel werd hervat en
namelijk dat de partijen verklaarden
hun vroeger neergelegde conclusies te
hernemen.
Het tweede middel betreft een ander
aspect van de samenstelling van de zetel
van het hof van beroep. Het arrest van
21 oktober 1988 werd uitgesproken door
een kamer met drie raadsheren. Volgens
eiseres moest dat gebeuren door een kamer met een raadsheer en is er schending van artikel 109bis, dat in het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoegd door
de wet van 19 juli 1985.
Deze wetsbepaling, die in werking trad
op 1 december 1985, schrijft voor dat,
met uitzondering van de vorderingen betreffende de staat van personen, aan de
kamers met een raadsheer wordt toegewezen het hoger beroep tegen beslissingen in burgerlijke zaken gewezen door
een kamer van de rechtbank van eerste
aanleg met een rechter. Er wordt aan
toegevoegd dat die zaken aan een kamer
met drie raadsheren worden toegewezen
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of naar zulke lw.mer verwezen als de appellant het in zijn hoofdakte (4) van hager beroep vraagt of als de gei:ntimeerde
het vraagt binnen dertig dagen te rekenen van de betekening of de kennisgeving van de akte van hoger beroep. De
termijn is voorgeschreven op straffe van
verval.
Binnen de gestelde termijnen heeft
geen van de partijen een toewijzing of
verwijzing naar een kamer met drie
raadsheren gevraagd.
Ze konden het ook moeilijk want die
termijnen waren al voorbij toen de nieuwe wet in werking trad. Overgangsbepalingen zijn er niet.
Vermits het een wet op de rechterlijke
organisatie en de rechtspleging betreft,
is ze, overeenkomstig artikel 3 van het
Gerechtelijk Wetboek, van toepassing op
de hangende rechtsgedingen, zoals U besliste met uw arresten van 9 februari en
23 november 1989 (5).
De zaak moest dus worden toegewezen
aan een kamer met een raadsheer.
Een andere vraag is nu of het feit dat
het arrest door een kamer met drie
raadsheren gewezen werd, aanleiding
geeft tot cassatie.
Van wetten op de rechterlijke organisatie zegt men dat ze de openbare orde
raken. Dan is cassatie zonder meer de
sanctie bij niet naleving van de wet (6).
Men moet nochtans een onderscheid
maken. Een verkeerde samenstelling van
de zetel kan betrekking hebben op de essentii:He regelen van de rechterlijke organisatie, op zulke wijze dat geen geldige
beslissing kon tot stand komen. Zo wordt
de openbare orde ongetwijfeld gestoord
wanneer een vonnis gewezen wordt door
een kamer met drie rechters, waarvan
een, bij gebrek aan inschrijving op het
tableau van de Orde van Advocaten, niet

1------------------(4) Tevergeefs heeft de heer Baert er, bij de
parlementaire voorbereiding van de wet, op
gewezen dat de uitdrukking « hoofdakte »
geen zin heeft. Het hoger beroep is immers
principaal, niet de akte.
(5) Cass., 9 feb. 1989, A.R. nr. 8354 (A.C.,
1988-89, nr. 334; Cass., 23 nov. 1989, A.R.
nr. 8499 (ibid., 1989-90, nr. 192).
(6) Albert KEBERS, « La loi du 19 juillet 1985
relative a Ia creation de chambres a conseiller
unique au sein des com·s d'appel », in Journal
des tribunaux, 1985, biz. 677 tot 683; A. VANDEPLAS en J. LAENENS, « De alleenrechtsprekende
raadsheer », in Rechtsk. Weekbl., 1985-1986,
kol. 751-765 (kol. 762).
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de vereiste hoedanigheid had om van de
zetel deel uit te maken (7) of als een
vonnis wordt gewezen door een kamer
met vier rechters (8).
lets gans anders doet zich voor wanneer de zetel van het gerecht dat uitspraak doet, volledig regelmatig is samengesteld maar om een of andere
reden niet geschikt is om in een bepaalde zaak uitspraak te doen.
Betreffende artikel 779, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welk
de rechters die een vonnis wijzen alle
zittingen over de zaak moeten bijgewoond hebben, heeft U, in een burgerlijke zaak, beslist dat de regel niet onder
de rechterlijke organisatie ressorteert
doch enkel een gewone procesrechtsregel
is, die niet de openbare orde raakt (9).
De tweede kamer van het Hof heeft
het geval onderzocht van een vonnis dat
door een alleenrechtsprekend rechter
van de correctionele rechtbank werd uitgesproken ingevolge een hoger beroep
tegen een vonnis van de politierechtbank, terwijl, volgens artikel 92, § 1, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek, zulke zaken, zonder uitzondering, aan een kamer
met drie rechters moeten worden toegewezen. U besliste dat het middel niet
voor het eerst voor het Hof kan worden
aangevoerd (10).
Er zijn dus gevallen waarin de grief
weliswaar verband houdt met de rechterlijke organisatie maar waarvoor men,
met of zonder een herdopen tot « gewone
procesrechtsregel >>, toch moet aanvaarden dat de openbare orde niet in het gedrang komt en, alleszins, dat, blijkens de
structuur van de instelling, de opwerping
noodzakelijk eerst voor de feitenrechter
moet worden naar voren gebracht.
Tot die categorie behoort ongetwijfeld
de keuze tussen een kamer met een
raadsheer en een kamer met drie raadsheren.
Verondersteld wordt dat elk van deze
kamers op zich een regelmatige samenstelling heeft en in staat is om geldig
over bepaalde zaken te beslissen.

------------------1
(7) Cass., 5 feb. 1982, A.C., 1982, 731.
(8) Cass., 22 maart 1977, A.C., 1977, 789.
(9) Cass., 5 mei 1988, A.R. nr. 5695 (A.C.,
1987-88, nr. 548), met de cone!. van proc.-gen.
Krings.
(10) Cass., 27 sept. 1988, A.R. nr. 2001 (A.C.,
1988-89, nr. 54).
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De keuze tussen de beide formules betreft dus eerder een probleem van uitdeling of toewijzing van zaken.
Van belang is de wijze waarop de wetgever deze aangelegenheid heeft geregeld.
Zoals gezegd moest, volgens het principe van het nieuw artikel 109bis, de nu
besproken zaak door een alleenrechtsprekend raadsheer worden beslecht.
Maar die strakke lijn wordt door de wetgever zelf gecorrigeerd. Eerst en vooral
wordt de zaak door drie raadsheren behandeld als hetzij de appellant, hetzij de
gei:ntimeerde daartoe bij het begin van
de rechtspleging in hoger beroep een
aanvraag doet. Vervolgens wordt door
het nieuw artikel 109, tweede lid, toegevoegd door de wet van 19 juli 1985, de
rechtspleging geregeld die moet gevolgd
worden wanneer er een probleem bestaat in verband met de toewijzing van
de zaak aan een of aan drie raadsheren.
Dat artikel luidt als volgt: « In geval van
moeilijkheden in verband met de verdeling van de zaken onder de kamers van
een zelfde hof van beroep, vindt artikel
88, § 2, toepassing. >>
Welnu, deze bepaling, die geschreven
werd voor de rechtbank van eerste aanleg en dus met een zekere soepelheid
moet worden gei:nterpreteerd, schrijft
volgende regeling voor. Het incident
moet v66r ieder ander middel door een
van de partijen ofwel bij de opening van
de debatten ambtshalve worden uitgelokt. Het dossier wordt dan voorgelegd
aan de eerste voorzitter van het hof, die
binnen acht dagen beslist met een beschikking die bindend is en waartegen
geen middel openstaat, buiten de voorziening in cassatie van de procureur-generaal bij het hof van beroep.
Hieruit moet worden afgeleid dat, ingeval de moeilijkheid niet v66r elke behandeling van de zaak zelf wordt opgeworpen, op de toewijzing van de zaak
niet meer kan worden teruggekomen.
Daarom schreeft prof. Fettweis (11) zeer
juist, over de toepassing van artikel 88,
§ 2 in de rechtbank van eerste aanleg,
dat, eens de zaak begonnen, de toewijzing definitief is en dat een middel daaromtrent niet meer in hager beroep en zeker niet in cassatie kan worden aangevoerd.

1----------------(11) Albert FETTWEIS, « Une disposition legale
souvent meconnue : !'article 88, § 2, du Code
judiciaire », in Melanges en hommage au professeur Jean Baugniet, biz. 263-279 (biz. 272).
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In die zin beslist U in een zaak die het
hof van beroep betrof, met uw arrest van
23 februari 1990, A.R. nr. 6308. In die
zaak had de appeilante in haar verzoekschrift tot hoger beroep uitdrukkelijk gevraagd dat de zaak zou behandeld
worden door een kamer met drie raadsheren. Ten onrechte was de zaak toegewezen aan een kamer met een raadsheer, die dan ook uitspraak deed. Het
incident werd echter niet v66r ieder ander middel of bij de opening van de debatten opgeworpen.
U besliste dat in die omstandigheden
de zaak definitief aan de kamer met een
raadsheer toegewezen bleef en dat het
cassatiemiddel op dat punt niet ontvankelijk was, nu de eiseres ten gronde had
geconcludeerd zonder op te werpen dat
de zaak aan een kamer met drie raadsheren had moesten worden toegewezen.
Dezelfde regel moet in de huidige zaak
worden toegepast. Hier ook is bij de toewijzing van de zaak een vergissing gebeurd (12). Maar de gelegenheid die de
wet biedt om een grief daaromtrent te
laten gelden, heeft men laten voorbijgaan. Eiseres heeft de mogelijkheid, die
haar werd geboden door artikel 109,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, niet te baat genomen. Ze heeft
zonder meer over de zaak zelf geconcludeerd. Haar cassatiemiddel is nu niet
ontvankelijk.

Besluit : verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 6748)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 769, 774, eerste lid, en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest gewezen
werd door drie magistraten in het hof
van beroep, die niet aile zittingen over
de zaak hebben bijgewoond,
(12) Het besluit dat de toewijzing verkeerd
was omdat ze in strijd was met het nieuwe artikel 109bis ligt in de lijn van het reeds aangehaald arrest van 9 februari 1989.
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terwijl artikel 779, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid voorschrijft dat het vonnis enkel
kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond; het
Hof van Beroep te Gent op de terechtzitting van 20 juni 1985 een tussenarrest inzake wees, waarin het reeds kennis nam
van de grond van de zaak en alsdan
reeds vaststelde in welke voorwaarden
het recht van terugvordering door eerste
verweerster kon worden uitgeoefend, de
vraag tegen wie dit recht kon worden
uitgeoefend, open blijvend, en, alvorens
ten gronde te beslissen, de debatten
ambtshalve heropende ten einde : « nopens de hoofdvordering t.a.v. (de verweersters sub 2) ten einde: a. aan de
(eerste verweerster) toe te laten het door
haar gevorderd bedrag eventueel te verbeteren, b. aan de (verweersters sub 2)
toe te laten zijn stelling met betrekking
tot de uitoefening van het recht op verhaal tegen hem eventueel te bewijzen;
nopens de hoofdvordering t.a.v. (eiseres
tot cassatie) en de vordering tot vrijwaring opdat de betrokken partijen telkens
nader zouden besluiten ,; en uit de procedurestukken blijkt dat de kamer op
die zitting samengesteld was uit andere
magistraten in het hof van beroep dan
deze die het bestreden arrest hebben gewezen; uit geen enkel stuk blijkt dat na
heropening der debatten de zaak voiledig
hernomen werd door de gewijzigde zetel,
zodat het bestreden arrest gewezen werd
door magistraten van het hof van beroep
waarvan geen enkel aile zittingen had
bijgewoond (schending van de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat partijen na het
arrest van 20 juni 1985 hebben geconcludeerd, eiseres : « dat zij volhardde in haar vorige besluiten »,
eerste verweerster : « het door haar
ingestelde hoger beroep en aile door
haar reeds genomen besluiten en ingestelde eisen te hernemen », en de
overige partijen dat zij « hernemen
de integrale inhoud van hun vorige
conclusie »; dat zij ook allen nader
hebben geconcludeerd en elkaars
conclusie beantwoord;
Overwegende dat, nu partijen aldus het debat hadden hervat, de
daarop te wijzen beslissing niet
diende te worden genomen door dezelfde rechters die het eerste arrest
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hadden gewezen, maar door de rech- beroep, in werking getreden op 1 deters die alle zittingen betreffende cember 1985, de rechterlijke organidie nieuwe behandeling hadden bij- satie aangaat;
gewoond;
Overwegende dat, volgens artikel
Dat het middel faalt naar recht;
3 van het Gerechtelijk Wetboek,
Over het tweede middel: schending voor zover hier van belang, « de
van de artikelen 3, 101 als gewijzigd door wetten op de rechterlijke organisaartikel 1 van de wet van 19 juli 1985, tie (... ) van toepassing (zijn) op de
109bis, in het bijzonder § 2, 779, eerste hangende rechtsgedingen, zonder
lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek dat die worden onttrokken aan de
en 9 van de wet van 19 juli 1985 tot in- instantie van het gerecht waarvoor
veering van kamers met een raadsheer zij op geldige wijze aanhangig zijn
in de hoven van beroep,
(... ) »;
doordat het bestreden arrest op 21 oktober 1988 werd gewezen door een kamer samengesteld uit drie magistraten
in het hof van beroep, de partijen gehoord zijnde op 28 april 1988,

Dat de genoemde wet derhalve in
beginsel, gelet op de afwezigheid
van overgangsbepalingen, toepassing moest vinden in de procedure
tussen partijen, ten aanzien van de
terwijl, ofschoon het beroep tegen het behandeling vanaf 1 december 1985
vonnis van 4 september 1981 van de vijf- en ten aanzien van het eindarrest;

de kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde gewezen door
Overwegende dat artikel 109bis,
een alleensprekend rechter op 22 oktober 1981 ter griffie van het hof van be- § 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
roep werd neergelegd bij verzoekschrift, ingevoegd door de voormelde wet,
artikel 109bis, § 2, in het Gerechtelijk voor zover hier van belang, luidt als
Wetboek ingelast door de wet van 19 juli volgt: « ( ... ) worden eveneens toege1985 en waarbij, behoudens uitzonderin- wezen aan de kamers met een
gen hier niet van toepassing, het hager raadsheer: 1° het hoger beroep teberoep tegen beslissingen in burgerlijke
zaken gewezen door een kamer voor de gen beslissingen in burgerlijke zarechtbank van eerste aanleg met een ken gewezen door een kamer van de
rechter toegewezen wordt aan een ka- rechtbank van eerste aanleg met emer met een raadsheer, in werking is Em rechter; (... ) Het in het eerste lid
getreden op 1 december 1985 en, zijnde genoemde hoger beroep wordt in elk
een wet betreffende de rechterlijke orga- geval toegewezen aan de kamers
nisatie, van toepassing is op de haugen- met drie raadsheren in het hof, inde rechtsgedingen, zodat, voor zover kan dien zulks wordt aangevraagd door
worden beschouwd dat, na tussenarrest
van dezelfde kamer van 20 juni 1985 de eiser in zijn hoofdakte van hoger
waarbij ambtshalve de heropening der beroep. De zaak wordt eveneens toedebatten werd bevolen en de zaak in gewezen aan of verwezen naar een
voortzetting werd gesteld op 28 februari kamer met drie raadsheren in het
1986, op welke zitting zij werd uitgesteld, hof, indien zulks door de gedaagde
de debatten voor het hof van beroep vol- bij een per post aangetekende brief
ledig werden hervat, de zaak had dienen aan de griffier der rollen wordt aanvastgesteld voor en berecht te worden gevraagd, ten laatste binnen de derdoor een kamer met een rechter en het
bestreden arrest, dat niet gewezen is tig dagen te rekenen van de betekedoor het aantal door de wet voorgeschre- ning of kennisgeving van de akte
ven rechters, nietig is (schending van de van hoger beroep. De termijn is
in het middel aangehaalde wetsbepalin- voorgeschreven op straffe van vergen):
val »;

Overwegende dat de wet van 19
Overwegende dat de nieuwe regejuli 1986 tot instelling van kamers ling geen bepaling bevat voor het
met een raadsheer in de hoven van geval dat, zoals te dezen, de gestel-

Nr. 580
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de tijd of termijnen reeds verstreken zijn vooraleer de wet in werking is getreden;
Dat evenwel ingevolge het bij dezelfde wet ingevoegde tweede lid
van artikel 109 van het genoemde
wetboek, in geval van moeilijkheden
in verband met de verdeling der zaken onder de kamers van een zelfde
hof van beroep, artikel 88, § 2, toepassing vindt;
Dat, ingevolge die bepaling, incidenten in verband met de verdeling
onder de kamers van een zelfde hof
van beroep, v66r ieder ander middel
door een van de partijen of bij de
opening van de debatten amtshalve
moeten zijn opgeworpen en door de
kamer of de raadsheer aan de eerste voorzitter ter beslissing voorgelegd, en de beschikking van de eerste voorzitter de kamer of raadsheer
naar wie de zaak is verwezen, bindt,
behoudens voorziening in cassatie
van de procureur-generaal;
Dat uit die regeling volgt dat het
incident niet voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen;
Dat, nu uit de procedurestukken
en het bestreden arrest blijkt dat
partijen hebben geconcludeerd zonder op te werpen dat de zaak moest
worden berecht door een kamer met
een raadsheer en dat zulks ook niet
ambtshalve is opgeworpen, het middel, dat niet voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen, deswege niet ontvankelijk is;

Nr. 580
2•

KAMER -

5 juni 1990

WEGVERKEER -

VOORRANG - VERPLICHTING OM VOORRANG TE VERLENEN - BEGRIP.

De verplichting om voorrang te verlenen
aan degene die van rechts komt, is een
algemene verplichting die geldt zolang
de rijbeweging duurt en die geen verband houdt met het rijgedrag van de
voorranghebbende bestuurder, voor zover diens nadering geen niet te voorziene hindernis oplevert. (Art. 12.3.1
Wegverkeersreglement.) (1)
(VAN HECK T. VEN, O.M.O.B. N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3623)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 juni 1989 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;

1 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Delahaye en De Gryse.

Over het middel : schending van de artikelen 12.3.1, alinea 1, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, na op strafrechtelijk vlak te hebben vastgesteld dat « (eiser) heeft nagelaten om voorrang te verlenen aan de van rechts komende bestuurder (zijnde verweerder) », dat « als
voorrangsdebiteur, (eiser) derhalve de
verplichting (had) om te vertragen en
desnoods te stoppen v66r het kruispunt
waar hij door zijn aanwezigheid de voorranghebbende zou beletten om zonder
gevaar voor ongevallen door te rijden »
en dat « de in hoofde van (eiser) aangehouden tenlastelegging dan ook bewezen
(is) », ten aanzien van de burgerlijke
rechtsvordering beslist dat « door het
miskennen van de voorrangsverplichting
(eiser) causale schuld (heeft) aan het ongeval, dat zich immers niet zou hebben

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
in volta!lige terechtzitting gewezen, in zake :
Wenkin t. Roneo Alcatal N.V (arrest A.R.
nr 8795).

(1) Cass., 15 old. 1985, A.R. nr. 9380 (A.C.,
1985-86, nr. 92); 9 dec. 1986, A.R. nr. 284 (ibid.,
1986-87, nr 214); 5 okt. 1988, A.R. nr 6717
(ibid., 1988-89, nr 70).

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

1268

HOF VAN CASSATIE

voorgedaan zoals het zich in concreto
voordeed, indien (eiser) de bepalingen
van artikel 12.3.1, alinea 1, K.B. 1 december 1975 zou hebben nageleefd », doch
ook, dat « niettegenstaande (verweerder)
van voorrang genoot over de ganse
breedte van de door hem gevolgde weg
en ongeacht diens rijwijze, (eiser) niet
diende te voorzien dat (verweerder) de
bocht zou afsnijden « in de mate zoals in
casu is gebeurd », beide partijen veroordeelt wegens de hen ten laste gelegde
feiten en, op burgerrechtelijk vlak, eiser
aansprakelijk stelt voor twee derde van
de schade en verweerder voor een derde,

terwijl de in artikel 12.3.1, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer opgelegde verplichting voor de bestuurder om
voorrang te verlenen aan degene die van
rechts komt, welke verplichting van toepassing blijft ongeacht de inachtname
door de voorrangsgerechtigde van de
voorschriften van het wegverkeersreglement, nochtans slechts geldt voor zover
de gedragingen van de voorrangsgerechtigde niet onvoorzienbaar zijn voor de
voorrangsschuldige; eiser in zijn conclusies - genomen voor de eerste rechter
doch hernomen in graad van beroep aanvoerde dat « derhalve in de gegeven
omstandigheden het plots opdagen van
een - principieel voorranghebbende weggebruiker een niet te voorzien feit
uit(maakt) » en dat << (eiser) in zijn normale verwachtingen werd bedrogen door
de totaal foutieve verkeersgedraging van
(verweerder) zodat de vrijspraak van (eiser) zeker gerechtvaardigd is ,, (conclusie
voor de politierechtbank, pagina 3, in fine, en proces-verbaal van de terechtzitting van 11 mei 1989 waar akte wordt genomen van de herneming van de in
eerste aanleg genomen conclusie voor eiser); de appelrechters weliswaar vaststellen dat eiser op grond van artikel 13.2.1,
eerste lid, van de Wegcode principieel
voorrangschuldige was, doch evenzeer
aannemen dat « bestuurder Van Heck
niet (diende) te voorzien dat de bestuurder Ven de bocht zou afsnijden in de mate zoals in casu is gebeurd >>, aldus het
bestaan van een onvoorzienbare hindernis, of van een gedraging die eiser in
zijn normale verwachtingen verschalkte,
aannemend, zodat het bestreden vonnis
eiser niet wettig kon veroordelen wegens
het nalaten voorrang van rechts te verlenen (schending van artikel 12.3.1, alinea
1, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regie-
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ment op de politie van het wegverkeer)
en hem, op burgerrechtelijk vlak, niet
wettig voor twee derde aansprakelijk
kon stellen voor de schade (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek), minstens niet heeft
geantwoord op eisers aanvoeringen in
conclusie inzake het onvoorzienbaar karakter van het rijgedrag van bestuurder
Ven en de incidentie hiervan op de strafvordering jegens hem (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat eiser « door het
miskennen van de voorrangsverplichting causale schuld aan het ongeval heeft >>;
Dat het voorts vaststelt dat ook de
rijwijze van de eerste verweerder
foutief was en oordeelt dat die fout
tevens in causaal verband tot het
ongeval staat op grond dat « (eiser)
niet diende te voorzien dat (de eerste verweerder) de bocht zou afsnijden in de mate zoals ten deze is gebeurd »;
Overwegende dat het vonnis op
grond van die vaststellingen en beoordeling beslist de aansprakelijkheid tussen beide weggebruikers te
verdelen;
Overwegende dat de verplichting
van de bestuurder die voorrang
moet verlenen aan degene die van
rechts komt, een algemene verplichting is die geldt zolang de rijbeweging duurt en geen verband houdt
met het rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder, voor zover
diens nadering geen niet te voorziene hindernis oplevert;
Overwegende dat de door eiser in
zijn conclusie gedane aanvoering als
zou het plots opdagen van de eerste
verweerder een niet te voorzien feit
hebben opgeleverd, door het vonnis
verworpen wordt op grond dat « als
voorrangsdebiteur (eiser) derhalve
de verplichting had om te vertragen
en desnoods te stoppen v66r het
kruispunt waar hij door zijn aanwezigheid de voorranghebbende zou
beletten om zonder gevaar voor ongevallen door te rijden >>;
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Dat het vonnis aldus aanneemt
dat het naderen van de voorranghebbende bestuurder op het kruispunt door eiser wel kon en moest
worden voorzien;
Dat de overweging van het vonnis
dat eiser niet diende te voorzien dat
de voorranghebbende bestuurder de
bocht zou afsnijden om links af te
slaan, betrekking heeft op een latere rijbeweging van de voorranghebbende bestuurder die het kruispunt
verlaat en geen afbreuk doet aan eisers schuldigverklaring aan de hem
ten laste gelegde overtreding;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende wat de beslissing
op de strafvordering betreft, dat de
substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 juni 1990 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Butzler.
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KAMER -

STEDEBOUW -

5 juni 1990

RUIMTELIJKE ORDENING BOUWVERGUNNING- VASTE INRICHTING BEG RIP

aard en het gebruik ervan bestemd is
om ter plaatse te blijven staan en die,
oak al kan hij ve1plaatst worden, door
middel van de geblokkeerde wielen op
de grand steun vindt ten behoeve van
de stabiliteit (1). (Art. 44, § 1, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(VAN DER AUWERA E.A.
T. GEMEENTE BRASSCHAAT)
ARREST

(A.R. nr. 3728)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de door het openbaar ministerie tegen de eisers ingestelde rechtsvorderingen:
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 44
§ 1, 1°, 44 § 1, 6°, 64 van de wet van 29
maart 1962 inzake stedebouw, 1319, 1320,
1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de aan de eisers ten
laste gelegde feiten bewezen verklaart
en eiser hiervoor op strafrechtelijk gebied veroordeelt tot een geldboete en op
burgerlijk gebied tot herstel van de
plaats in de vorige toestand, op grond
van volgende motieven : « dat uit het
strafdossier evenals uit het aanvullend
onderzoek waarvan de stukken ter terechtzitting van 18 mei 1989 werden
neergelegd, blijkt dat door (eerste eiser)
een marktwagen werd gestald op het
perceel toebehorend aan (de tweede en
de derde eiser), gelegen op de Kapelsesteenweg te Brasschaat; dat deze marktwagen werd ingericht als verkooppunt
voor groenten en fruit waar het hele jaar
door handel wordt gedreven; dat deze
marktwagen op de grond rust door middel van vier wielen, terwijl de wagendissel afgekoppeld is en onder de wagen is
weggeborgen; dat deze marktwagen aan-

Een « vaste inrichting » waarvan het
(1) Cass., 24 jan. 1966, Bull. en Pas., 1966, I,
plaatsen een bouwvergunning vereist, 622, 8 april 1974 (A.C., 1974, 869); 13 dec 1989,
A.R.
nr 7769 (A.C., 1989-90, nr 239).
vormt de marktwagen die wegens de
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gesloten is aan de electriciteitsmeter van
Ebes door middel van een kabel met een
klem die eventueel kan worden losgekoppeld; dat verder de wagen wordt verwarmd met flessengas, maar dat er geen
aansluiting is op de waterleiding; dat er
een ijskast is aangebracht en een draagbaar toilet en dat er ook een zitbank is,
die echter niet kan dienen als slaapgelegenheid; dat niet wordt betwist dat deze
marktwagen werd opgericht en ter plaatse in stand gehouden zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het College van burgemeester
en schepenen; dat de (eisers) beweren
dat de bewuste marktwagen geen vaste
inrichting is in de zin van artikel 44 van
de wet van 29 maart 1962 omdat de twee
vermelde voorwaarden namelijk het
steunen op de grand en de bestemming
om ter plaatse te blijven niet cumulatief
vervuld zijn; dat de (eisers) ervan uitgaan dat de marktwagen niet aan de
grand is bevestigd en geen steun vindt
op de grand ten behoeve van de stabiliteit; dat de marktwagen inderdaad niet
in de grand is verankerd of niet aan de
bodem is vastgehecht, maar dat hij op
vier wielen rust die op hun beurt door
houten scheggen of keilen worden geblokkeerd; dat de wet houdende organisatie van de Stedebouw niet vereist dat
de constructie in de grand is ingebouwd,
aan de grand is bevestigd of verankerd
in de bodem, maar dat het volstaat dat
de " inrichting op de grand steun vindt ";
dat deze steun middels zijpanelen, cementblokken of zoals ten deze middels
de wielen van de marktwagen door eigen
gewicht kan worden verkregen; dat de
bewering van de (eisers) dat de inrichting zelf op de grand moet rusten geen
steun vindt in enige wettelijke bepaling,
want dan ook zou kunnen volstaan de
fundamenten op een aluminiumfolie op
te richten om een onrechtmatig opgerichte bouw te vergemakkelijken (lees :
vergoelijken) of een villa op rails op te
trekken om een bouwvergunning te omzeilen; dat het evident is dat ten deze de
marktwagen niet in de lucht zweeft omdat hij op luchtbanden rust, maar dat hij
wei degelijk " op de grand rust "; dat de
(eisers) betwisten dat de marktwagen bestemd is om ter plaatse te blijven en dat
ze zelfs door middel van een vaststelling
door een gerechtsdeurwaarder hebben
bewezen dat het mogelijk is dit gevaarte,
waarvan een dissel kan worden aangebracht, te verplaatsen; dat de bestemming van de inrichting terecht wordt beschouwd als van doorslaggevende aard,
maar dat deze bestemming niet kan wor-
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den afgeleid uit de mobiliteit van de inrichting; dat in artikel 44 van de wet op
de stedebouw trouwens met geen woord
wordt gerept over de beweegbaarheid
van de constructie, maar dat integendeel
uit de parlementaire voorbereiding blijkt
dat de wetgever zich heeft laten inspireren door een vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Luik van 1 februari 1957
waarin bepaald wordt dat de min of
meer grate mobiliteit van het bouwwerk
geen enkele rol speelt (Pasin., 1970,
1991); dat bovendien een constante rechtspraak artikel 44 van de bewuste wet in
dezelfde zin heeft gei:nterpreteerd (Cass.,
3 maart 1969, Pas., 1969, I, 589; Hof Luik,
16 mei 1969, J.T., 1969, 407; Cass. 24 september 1974, Pas., 1975, I, 89); dat de
wetgever niet heeft bepaald hoe de bestemming van een bouwwerk dient te
worden beoordeeld, maar dat uit de omstandigheden in concreto moet worden
afgeleid of de inrichting bestemd is om
ter plaatse te blijven staan; dat uit de
constructie van de marktwagen reeds
kan worden afgeleid dat hij niet bestemd
is om in het verkeer te worden gebracht,
maar om als stacaravan dienst te doen :
de afmetingen, namelijk 15 meter bij 2,5
meter zijn niet conform artikel 31 van
het koninklijk besluit van 15 maart 1968,
er zijn noch lichten, noch reflectoren
aangebracht op deze wagen (cf. de bij
het dossier gevoegde foto's), de marktwagen is niet voorzien van enige reminrichting, de dissel is losgekoppeld en is onder de marktwagen opgeborgen, en dergelijke; dat de wagen aangesloten is op
het electriciteitsnet door middel van een
kabel via een verdeelkast gelegen buiten
de inrichting, dat er verwarming is aangebracht en dat de marktwagen voorzien
is van een ijskast en een toilet; dat de
wielen waarop de marktwagen rust, geblokkeerd zijn en dat deze wagen tenslotte sedert meer dan vier j aar ter
plaatste staat en het hele jaar door gebruik wordt om als vast verkooppunt van
fruit van groenten dienst te doen; dat uit
al deze omstandigheden kan worden afgeleid dat deze stacaravan door de exploitanten opgericht is en bestemd is om
ter plaatse te blijven staan en er dienst
te doen als fruit- en groentenwinkel, zoals dit reeds sedert meer dan vier jaar
het geval is en zoals voorheen een andere marktwagen, van kleinere afmetingen, door dezelfde exploitanten werd gebruikt gedurende verscheidene jaren; dat
de (eisers) tenslotte aanvoeren dat deze
inrichting niet voor bewoning kan worden gebruikt daar ruimte en comfort ontbreken om er te wonen; dat het geen
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twijfel lijdt dat de exploitanten van de
vierde onderdeel, in de mate gesteund
groentenwinkel er verblijven van 's mar- wordt op de bepaling van artikel 44, § 1,
gens vroeg tot in de late avond zowel in 6°, en beslist wordt dat de litigieuze inde winter als in de zomer; dat het juist richting door bewoning kan gebruikt
is dat er geen slaapgelegenheid werd worden, het arrest berust op de overweaangetroffen en dat het ook aannemelijk gingen dat de exploitanten van de litiis dat de exploitanten er niet overnach- gieuze constructie er van 's morgens tot
ten; echter dat de wetgever, wanneer hij 's avonds verblijven en dat de conhet heeft over inrichtingen " die voor be- structie zodanig is ingericht dat het zou
waning kunnen worden gebruikt" in ar- volstaan de ijskast te verschuiven of de
tikel 44 van de wet van 29 maart 1962, zetel te vervangen door een bed om er
dit begrip niet heeft beperkt tot deze die ook daadwerkelijk te kunnen overnachvoldoende comfort en uitrusting bieden ten; dat het arrest vaststelt dat het juist
om er de nacht door te brengen; dat er is dat er geen slaapgelegenheid werd
ook bewoning is van een stacaravan die aangetroffen en dat het ook aannemelijk
zodanig is ingericht dat men er van 's is dat de exploitanten er niet overnachmorgens tot 's avonds, het hele jaar ten; dat, zo de opsomming in artikel 44,
door, kan verblijven en die zodanig is in- § 1, 6°, van woonwagen, kampeerwagens,
gericht dat het zou volstaan de ijskast te afgedankte voertuigen en tenten, niet liverschuiven of de zetel te vervangen mitatief is, uit deze vermeldingen toch
door een bed om er ook daadwerkelijk te voortvloeit dat het moet gaan om een inkunnen overnachten; dat de marktwagen richting die in concreto kan gebruikt
van de exploitanten dan ook onderwor- worden voor bewoning; dat uit de enkele
pen is aan een vergunning zoals bedoeld overwegingen dat personen er van 's
in artikel 44 van de Wet op de Stede- morgens tot 's avonds voor de exploitatie
bouw·»,
van een groentenkraam verblijven, en
dat de inrichting mits aanpassingen voor
overnachtingen kan geschikt gemaakt
tweede onderdeel, in de mate gesteund worden, niet kan afgeleid worden dat het
wordt op de bepaling van artikel 44, § 1°, gaat om een inrichting die in de zin van
van de wet van 29 maart 1962, en beslist artikel 44, § 1, 6°, voor bewoning kan gewordt dat de litigieuze inrichting op de bruikt worden, zodat het arrest, door op
grond steun vindt ten behoeve van de grond van de vaststellingen dat de exstabiliteit, het arrest steunt op de over- ploitanten van 's morgens tot 's avonds
weging dat de inrichting « op de grond in de marktwagen verblijven en dat de
rust », dat zij « inderdaad niet in de verschuiving van de ijskast of vervangrond is verankerd of niet aan de bodem ging van de zetel volstaat om in de
is vastgehecht, maar dat zij op vier wie- marktwagen te kunnen overnachten, te
len rust die op hun beurt door houten beslissen dat het gaat om een inrichting
scheggen of keilen worden geblok- die voor bewoning kan worden gebruikt,
keerd »; en dat « door eigen gewicht schending inhoudt van de artikelen 44,
'(middels de wielen van de marktwagen) § 6°, en 64 van de wet van 29 maart
(steun) kan worden verkregen »; dat het 1962:
arrest vaststelt dat het gaat om een
marktwagen op vier wielen waaraan een
Overwegende dat het middel in
wagendissel kan worden gekoppeld, en zoverre het neerkomt op kritiek op
dat de constructie kan verplaatst wor- de beoordeling van de feiten door de
den; dat uit de enkele overweging dat de
marktwagen rust op vier wielen die ge- rechter niet ontvankelijk is;
blokkeerd worden door houten scheggen
niet kan afgeleid worden dat het gaat
om een constructie die in de zin van artiWat het tweede onderdeel betreft :
kel 44, § 1, 1°, op de grond steun vindt
Overwegende dat de appelrechters
ten behoeve van de stabiliteit, zodat het
arrest, door op grond van de vaststelling op grond van hun onaantastbare feidat de marktwagen rust op vier wielen telijke vaststellingen hun beslissing
die door houten scheggen geblokkeerd dat de kwestieuze marktwagen weworden, te beslissen dat het gaat om een gens de aard en het gebruik ervan
inrichting die op de grond steun vindt als niet verplaatsbaar moet worden
ten behoeve van de stabiliteit, schending beschouwd en door eigen gewicht,
inhoudt van de artikelen 44, § 1, 1°, en 64
middels de geblokkeerde wielen, op
van de wet van 29 maart 1962;

de grond steun vindt ten behoeve
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van de stabiliteit, in de zin van arti- zo UITLEVERING
ONDERZOEKSGEkE:l 44, § 1, 1, van de Stedebouwwet,
RECHTEN - RAADKAMER - UITVOERBAARVERKLARING VAN HET DOOR DE VREEMDE
naar recht verantwoorden;
GERECHTELIJKE OVERHEID VERLEENDE BEW at het vierde onderdeel betreft :
VEL TOT AANHOUDING - RECHT EN VAN DE
Overwegende dat de appelrechters
MENS - ART. 6 E.V.R.!VI.
hun beslissing naar recht verantwoorden door vast te stellen dat de
ONDERZOEKSGEmarktwagen een inrichting is die op 3° UITLEVERING
RECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN
de grond steun vindt ten behoeve
HET DOOR DE VREEMDE GERECHTELIJKE
van de stabiliteit en bestemd is om
OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUter plaatse te blijven staan;
DING- AARD VAN DIE BESLISSING.
Dat het onderdeel dienvolgens
niet tot cassatie kan leiden;
ONDERZOEKSGERECHTEN - UITDat het middel niet kan worden 4° LEVERING
- UITVOERBAARVERKLARING VAN
aangenomen;
HET DOOR DE VREEMDE GERECHTELIJKE
En overwegende dat de substanOVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING - AARD VAN DIE BESLISSING.
WHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn ge- 5° RECHT VAN VERDEDIGING
wezen;
STRAFZAKEN - NIEUW MIDDEL.

6° CASSATIEMIDDELEN -

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
5 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.

NIEUW MIDDEL- STRAFZAKEN- RECHT VAN VERDEDIGING.

7° UITLEVERING

ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN
HET DOOR DE VREEMDE GERECHTELIJKE
OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING - TERRITORIAAL BEVOEGDE RAADKAMER.

8° ONDERZOEKSGERECHTEN -

UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN
HET DOOR DE VREEMDE GERECHTELIJKE
OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOUDING - TERRITORIAAL BEVOEGDE RAADKAMER.

9° UITLEVERING -

AAN DE VREEMDELING TE BETEKENEN STUKKEN.
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KAMER -

5 juni 1990

1o RECHTEN VAN DE MENS-

ART 6
E.V RM. - UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - UITVOERBAARVERKLARING VAN HET DOOR DE VREEMDE
GERECHTELIJKE OVERHEID VERLEENDE BEVEL TOT AANHOCDING

10° GENEESKUNDE-

VERDOVENDE MIDDELEN - ENKELVOUDIG VERDRAG INZAKE
VERDOVENDE MIDDELEN - FElTEN IN VERSCHILLENDE LANDEN BEGAAN STRAF
BAARSTELLING

1o en zo Art. 6 E. V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht
van verdediging voor de onderzoeksge-
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rechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van het door de
vreemde gerechtelijke overheid verleende bevel tot aanhouding (1).

(CENIK)
ARREST

(A.R. nr. 4566)

3° en 4° De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht uitspraak doet over de
uitvoerbaarverklaring van het door de
vreemde gerechtelijke overheid verleende bevel tot aanhouding is geen
vonnis in de zin van art. 97 Gw. (2).
5° en 6° Miskenning van het recht van

verdediging kan niet voor het eerst in
cassatie worden aangevoerd (3)
7° en 8° De raadkamer die in het kader

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1990 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op eisers memorie waarvan
een voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht;
Over het eerste middel:

van de uitleveringsprocedure uitspraak
te doen heeft over de uitvoerbaarverklaring van het door de vreemde gerechtelijke overheid verleende bevel
tot aanhouding is de raadkamer van
de plaats waar de vreemdeling in Belgie verblijft of kan worden gevonden,
ongeacht de aanwijzing door de verzoekende overheid van de volgens
haar territoriaal bevoegde Belgische
gerechtelijke overheid. (Art. 3, tweede
lid, Uitleveringswet.)

Overwegende dat artikel 6 van het
Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden geen betrekking heeft op de uitoefening van
het recht van verdediging voor de
onderzoeksgerechten wanneer deze,
zoals te dezen, uitspraak doen over
de uitvoerbaarverklaring van een
door een buitenlandse rechterlijke
overheid verleend aanhoudingsbevel;
go Het door de vreemde gerechtelijke
Overwegende dat zodanige beslisoverheid verleende bevel tot aanhouding en de beschikking tot uitvoer- sing geen vonnis is in de zin van arbaarverklaring ervan door de raadka- tikel 97 van de Grondwet; dat het
mer dienen te worden betekend aan de arrest derhalve die bepaling niet
vreemdeling om wiens uitlevering heeft kunnen schenden;
wordt verzocht; dit geldt niet voor de
stukken van overzending van het bedoeld bevel tot aanhouding. (Art. 3,
derde lid, Uitleveringswet.)

10° Krachtens art. 36, § 2, a, van het En-

kelvoudig Verdrag in zake verdovende
middelen worden elk van de in dat
verdrag opgesomde strafbare feiten als
afzonderlijke strafbare feiten beschouwd, indien zij in verschillende
landen zijn gepleegd. (Enkelvoudig
Verdrag inzake verdovende middelen,
opgemaakt te New York op 30 maart
1961 en goedgekeurd bij de Belgische
wet van 20 aug. 1969, art. 36, § 2, a.)
(4)
(1) en (2) Cass., 6 nov. 1985, A.R. nr. 4682
(A.C., 1985-86, nr. 152).
(3) Cass., 8 okt. 1986, A.R. nr. 5105 (A.C.,
1986-87, nr. 69).
(4) Cass., 29 nov. 1989, A.R. nr. 7873 (A.C.,
1989-90, nr. 203).

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor het
hof van beroep de in het middel vermelde grieven betreffende de beweerde miskenningen van het recht
van verdediging heeft aangevoerd;
dat die grieven niet voor het eerst
voor het Hof kunnen worden voorgedragen, mitsdien niet ontvankelijk
zijn;
Overwegende dat het overgelegde
dossier een Nederlandse vertaling
bevat van de in de Franse taal opgemaakte stukken; dat het stuk « Bordereau d'envoi » eveneens vertaald
werd onder het opschrift « Verzendingsborderel »; dat de daarop volgende Franse tekst : « Designation
des pieces. A. Demande d'extradition. Dossier concernant une demaude d'extradition ... » vertaald
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werd als volgt : « Benaming der
stukken. Dossier betreffende een
verzoek om uitlevering ... >>; dat de
woorden « demande d'extradition »
derhalve wel vertaald werden;
Dat de grief betreffende de onvolledigheid van de vertaling feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is in zoverre het onderzoek ervan het Hof zou verplichten
tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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vreemdeling in Belgie verblijft of
kan worden gevonden; dat daarbij
de aanwijzing door de verzoekende
overheid van de territoriaal bevoegde Belgische gerechtelijke overheid
zonder belang is;
Dat uit de beslissing van de raadkamer te Hasselt van 13 maart 1990
blijkt dat eiser op die laatste datum
in de gevangenis te Hasselt opgesloten was;

Overwegende, voor het overige,
dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de
Over het tweede middel:
stukken van de uitleveringsprocedure
regelmatig werden overgemaakt;
Overwegende dat de voorziening
de stukken van die overmaking
gericht is tegen het arrest van het dat
als
dusdanig
niet aan eiser moesten
Hof van Beroep te Antwerpen waarbij bevestigd wordt de beslissing betekend worden;
van de raadkamer te Hasselt die het
Dat het middel niet kan worden
op 27 januari 1990 door de onderzoeksrechter te Thionville in Frank- aangenomen;
rijk tegen eiser uitgevaardigde bevel
tot aanhouding uitvoerbaar verWat het derde middel betreft:
klaart; dat dit bevel feiten vermeldt,
Overwegende dat krachtens artigepleegd op het Franse nationaal
grondgebied, namelijk binnen de ge- kel 2 van de Uitleveringswet, wanrechtelijke omschrijving van Thion- neer de misdaad of het wanbedrijf
ville, in de loop der jaren 1987, 1988 dat aan het verzoek ten grondslag
en 1989, te weten, volgens de verta- ligt buiten het grondgebied van de
ling, « ongeoorloofde invoer van ver- verzoekende partij is begaan, de
dovende middelen, door verenigin- vervolgde of veroordeelde vreemdegen of overeenkomsten, en partici- ling slechts kan worden uitgeleverd,
patie aan de fraude voor de wanbe- voor zover ter zake wederkerigheid
drijven van invoer zonder aangiften bestaat, in de gevallen waarin de
van verboden goederen »;
Belgische wet de vervolging van die
Overwegende dat die onderzoeks- buiten het grondgebied gepleegde
rechter daarbij de gerechtelijke misdrijven toelaat;
overheid van het koninkrijk Belgie,
zonder aanwijzing, verzoekt en geOverwegende dat naar luid van
last de genaamde Cenik Dursun te het bevel tot aanhouding van de onwillen opsporen, aanhouden en op- derzoeksrechter te Thionville, de feisluiten onder aanhoudingsbevel, met ten waarop het betrekking heeft,
het oog op zijn uitlevering aan de werden gepleegd op het Frans
Frapse overheden;
grondgebied en met name binnen de
Overwegende dat krachtens arti- gerechtelijke omschrijving van Thikel 3 van de Uitleveringswet het be- onville;
vel tot aanhouding door de bevoegde
Dat, nu het bevel niet slaat op feivreemde overheid verleend, uitvoerbaar dient te worden verklaard door ten die buiten het grondgebied van
de raadkamer van de rechtbank van de verzoekende staat werden geeerste aanleg van de plaats waar de pleegd, voor het verlenen van het
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exequatur niet diende onderzocht te Nr. 583
worden of de voorwaarden gesteld
in voormeld artikel 2 waren vervuld;
ze KAMER - 6 juni 1990
Overwegende voorts dat aan dit
exequatur evenmin in de weg staat
dat eiser op 10 januari 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel werd ver- 1° GENEESKUNDE - VERDOVENDE MIDoordeeld ter zake van tussen 17 auDELEN - STRAF - UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN.
gustus 198'1 en 19 februari 1988 invoer, verhandeling van verdovende
middelen;
2° VEROORDELING MET UITSTEL EN
Dat niet blijkt dat de feiten waarOPSCHORTING VAN DE VEROORop die veroordeling betrekking
DELING - GEWOON UITSTEL - VEROORheeft, dezelfde zijn als degene die in
DELING WEGENS INVOER EN BEZIT VAN VERhet voormeld bevel tot aanhouding
DOVENDE MIDDELEN - UITSTEL VAN TENzijn vermeld;
UITVOERLEGGING - VOORWAARDEN.
Dat krachtens artikel 36.2.a. van
het Enkelvoudig Verdrag inzake ver- 1° en 2° Art. 9 wet van 24 feb. 1921 betreffende het verhandelen van de giftdovende middelen, opgemaakt te New
stoffen, slaapmiddelen en verdovende
York op 30 maart 1961 en goedgemiddelen, ontsmettingsstoffen en antikeurd bij de Belgische wet van 20
septica, gew. bij wet van 9 juli 1975,
augustus 1969, elk van de in dat verbepaalt dat degenen die, met het oog
drag opgesomde strafbare feiten, als
op eigen gebruik, op onwettige wijze
afzonderlijk strafbare feiten worden
dergelijke stoffen vervaardigen, verbeschouwd, indien deze in verschilkrijgen of onder zich hebben, in aanmerking lwnnen komen voor de toelende landen zijn begaan;
passing van de wet van 29 juni 1964
Dat voor het verlenen van het
betreffende de opschorting, het uitstel
exequatur derhalve niet diende onen de probatie, zelfs indien zij niet volderzocht te worden of de feiten
doen aan de bij de artt. 3 en 8 van die
wet bepaalde voorwaarden met betrekwaarvoor eiser in Belgie werd verking tot de vroegere veroordelingen
oordeeld en degene waarvoor hij in
die zij mochten hebben ondergaan, en
Frankrijk wordt vervolgd en gezocht
zelfs
indien die stoffen zijn ingevoerd
niet een en hetzelfde strafbaar feit
door degene die ze onder zich heeft
opleverden;
(1).
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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 juni 1990 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocat: mr. R. Vaes,
Hasselt.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. DEBRUS)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8115)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1989
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 8, ~ 1, van
(1) Pari. St. Senaat, 1971-1972, 484, blz. 2-4;
Pari. St. Kamer, 1974-1975, 608-2; Pari. Hand.
Senaat, 1975, blz. 2401.
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de wet van 29 juni 1964 betreffEmde de
opschorting, het uitstel en de probatie en
9 van de wet van 9 juli 1975 tot wijziging
van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica,

doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, verweerster in
staat van wettelijke herhaling tot een enkele straf van 8 maanden gevangenis
met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 5 jaar veroordeelt, wegens heling
op 22 juli 1989 te Vise en wegens herhaalde invoer en bezit van heroine in
het arrondissement Luik in de periode
van 1 februari tot 26 juli 1989,
terwijl uit de bij het dossier gevoegde
eensluidend verklaarde uitgifte van een
op 23 mei 1986 gewezen en in kracht van
gewijsde gegaan vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik blijkt dat verweerster bij die beslissing was veroordeeld tot een langere gevangenisstraf
dan het bij voormeld artikel 8, § 1, bepaalde maximum aantal maanden, te dezen tot een gevangenisstraf van 2 jaar
met, voor de helft daarvan, een probatieuitstel van 3 jaar; luidens artikel 8, § 1,
van de wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie, het vonnisgerecht uitstel van de tenuitvoerlegging van het arrest of van de
hoofdstraffen of van een gedeelte ervan
enkel kan gelasten indien de veroordeelde nog geen veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes
maanden; uit het in het middel vermelde
stuk van het dossier blijkt dat beklaagde
bij het op 23 mei 1986 gewezen vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Luik
is veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 2 jaar, waarvan de helft met probatie-uitstel van 3 jaar en dat dit op tegenspraak gewezen vonnis in kracht van gewijsde was gegaan op het ogenblik dat
de beklaagcle de misdrijven heeft gepleegd die tot de nieuwe vervolgingen
aanleiding hebben gegeven; het hof van
beroep, toen het met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek de zwaarste
straf oplegde, namelijk de straf bepaald
in de artikelen 1, 2bis, § 1, 4, §§ 3, 5 en 6,
van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica, rekening diende te houden met de bijzondere
regels inzake uitstel en opschorting als

Nr. 583

bedoeld in artikel 9 van die wet, doch
had moeten vaststellen dat die uitdrukkelijke afwijking van de bij artikel 8 van
de wet van 29 juni 1964 bepaalde voorwaarden tot toekenning van uitstel, die
betrekking hebben op de vroegere veroordelingen, te dezen geen toepassing
kon vinden, aangezien de veroordeling
was uitgesproken wegens een misdrijf
waarvan nergens in die tekst uitdrukkelijk sprake was; artikel 9 van voormelde
wet van 9 juli 1975 uitdrukkelijk afwijkt
van de wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie
waar het bepaalt dat << een ieder die de
in artikel 2bis, § 1, genoemde stoffen in
groepsverband gebruikt, of op onwettige
wijze met het oog op eigen gebruik vervaardigt, verkrijgt of onder zich heeft, in
aanmerking kan komen voor toepassing
van de bepalingen van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie, zelfs indien hij
niet voldoet aan de bij de artikelen 3 en
8 van laatstgenoemde wet gestelde voorwaarden met betrekking tot vroegere
veroordelingen die hij mocht hebben ondergaan »; de wetten die van het gemeen
recht afwijken alle op een beperkende
wijze moeten worden uitgelegd (Romeins
adagium : << exceptio est strictissimae interpretationis »), zodat voornoemde bepaling van de wet van 9 juli 1975 geen toepassing kan vinden wanneer de veroordeling onder meer, zoals te dezen, wordt
uitgesproken wegens invoer van verdovende middelen, ook al was dat misdrijf,
zoals bleek uit de door het bestreden arrest bevestigde redengeving van het beroepen vonnis, gepleegd met het oog op
eigen gebruik van de beklaagde; uit de
parlementaire voorbereiding van de wet
van 9 juli 1975 weliswaar lijkt te volgen
dat de minister van Justitie voorstander
was van een enigszins ruime interpretatie van voormeld artikel 9 (Pari. St. K,
zitting 1974/75, nr. 608-2, verslag van de
heer Bourgeois, blz. 4) doch de parlementaire voorbereiding nooit voorrang mag
hebben op een klare en duidelijke tekst;
geen enkele wet of algemeen rechtsbeginsel de aanvulling van de klare en duidelijke bewoordingen van een wet toestaat of, a fortiori, gebiedt, op grond dat
die uitbreiding de beklaagde ten goede
zou komen, zodat de bij artikel 9 van de
wet van 9 juli 1975 uitdrukkelijk bepaalde gevallen van gebruik in groep, vervaardiging, verkrijging of bezit niet mogen worden aangevuld met het geval dat
de beklaagde de verdovende middelen
heeft ingevoerd met het oog op eigen gebruik; het hof van beroep derhalve niet

Nr. 584
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zonder artikel 8, § 1, van de wet van 29
juni 1964 te schenden, uitstel van tenuitvoerlegging kon verlenen :

Overwegende dat de appelrechters, na te hebben vastgesteld dat
verweerster hero'ine had gekregen
voor eigen gebruik, hebben kunnen
Overwegende dat de wet van 9 ju- beslissen dat de omstandigheid dat
li 1975 de wet van 24 februari 1921 zij het zich in haar bezit bevindend
betreffende het verhandelen van de verdovend middel ingevoerd had,
gifstoffen, slaapmiddelen en verdo- geen beletsel kon zijn voor de toevende middelen, ontsmettingsstoffen kenning van uitstel voor de opgelegen antiseptica heeft gewijzigd met de straf;
het tvveevoudig doel de straffen te
Dat het middel niet kan worden
verzwaren voor hen die de drughan- aangenomen;
del in stand houden en hulp te hieEn overwegende dat de substan-den aan drugverslaafden, inzonderWHe
of op straffe van nietigheid
heid aan de jongeren onder hen;
voorgeschreven rechtsvormen in
Dat, met het oog op dat tweede acht zijn genomen en de beslissing
doel, artikel 9 van die wet bepaalt overeenkomstig de wet is gewezen;
dat onder meer degenen die met het
oog op eigen gebruik op onwettige
wijze dergelijke stoffen vervaardiOm die redenen, verwerpt de
gen, verkrijgen of onder zich heb- voorziening; laat de kosten ten laste
ben, in aanmerking kunnen komen van de Staat.
voor de toepassing van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschor6 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
ting, het uitstel en de probatie, zelfs de h. Stranard, voorzitter - Verslaggeindien zij niet voldoen aan de bij de ver: de h. Willems - Gelijkluidende conartikelen 3 en 8 van laatstgenoemde clusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
wet bepaalde voorwaarden met betrekking tot de vroegere veroordelingen die zij mochten hebben ondergaan;
Overwegende dat verweerster in
staat van herhaling is veroordeeld
wegens invoer en bezit van hero'ine;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen von- Nr. 584
nis, de keuze van de straf en van de
maatregel alsook de strafmaat
1e KAMER - 7 juni 1990
rechtvaardigt door de vermelding
dat verweerster « thans een ontwenningskuur volgt sedert 26 juli 1989;
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
dat rekening moet worden gehouden 1°
NUTTE- VOORWAARDEN- ONTEIGENING
met de moeite die de beklaagde seMET EEN ANDER DOEL DAN DE VERWEZENdert haar laatste veroordeling heeft
LIJKING VAN EEN STREEK-, GEWEST- OF GEgedaan voor haar reclassering; dat
MEENTELIJK PLAN VAN AANLEG - WETTIGhet hier enkel gaat om eigen geHEID.
bruik omdat ze opnieuw aan de heroine was geraakt; dat de haar opge- 2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
legde straf haar in staat moet stelNUTTE - VERGOEDING - WAARDEVERlen haar medische behandeling
MEERDERING OF -VERMINDERING VOORTvoort te zetten; dat het uitstel gunsVLOEIEND UIT VOORSCHRIFTEN VAN EEN
tig lijkt te zijn voor haar reclasseSTREEK-, GEWEST OF GEMEENTELIJK PLAN
ring »;
VAN AANLEG.
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1° Art. 2, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw verbiedt onteigeningen
niet die geschieden met een ander doel
dan de verwezenlijking van een
streek-, gewest- of gemeentelijk plan
van aanleg.
2° Ingeval een onteigening niet geschiedt ter verwezenlijking van een
streek-, gewest- of gemeentelijk plan
van aanleg, moet bij de vaststelling
van de aan de onteigende verschuldigde vergoeding rekening worden gehouden met de waardevermeerdering of
-vermindering die voortvloeit uit de
voorschriften van zodanig plan (1).
(Art. 11. Gw.; art. 31. Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
(NATIONALE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ
T. DELIEN, BERNAERTS)
ARREST

(A.R. nr. 7000)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het midde.l : schending van de artikelen 2, § 1, zoals gewijzigd bij artikel
1 van de wet van 22 december 1970, 25
en 31 van de wet van 29 maart 1962 op
de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw (hierna : Stedebouwwet),
doordat het arrest, na vastgesteld ie
hebben dat het onteigend goed volgens
het gewestplan goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 juli 1978 in een woonuitbreidingsgebied werd opgenomen, besluit dat de onteigende grond moet
geschat worden « in overeenstemming
met de door dit (gewest)plan gegeven
herkwalificatie van de grand », en deze
beslissing motiveert met de overweging
dat « vermits op het ogenblik van de onteigening een bindend en verordenend gewestplan bestond waarin de onteigende
grond in een woonuitbreidingsgebied gelegen was, de stelling van (eiseres) dat
de onteigende grond in de landbouwzone
ligt en als landbouwgrond client gekwalificeerd, derhalve niet kan aanvaard worden >>, en dat << het argument dat (eise(1) Cass., 5 sept. 1985, A.R. nr. 4626 (A. C.,
1985-86, nr. 4).

Nr. 584

res) put uit artikel 31 van de wet van 29
maart 1962 om te stellen dat geen rekening mag gehouden worden met het gewestplan om de kwalificatie van de
grond te bepalen, al evenmin opgaat; dat
de onteigening immers " niet" geschiedde met het oog op de verwezenlijking
van het gewestplan »,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 2, § 1, van de Stedebouwwet van 29
maart 1962 de gewestplannen bindende
en verordende kracht hebben voor de
openbare overheid die, in toepassing van
artikel 25 van dezelfde wet, onroerende
goederen tot realisatie van deze plannen
bij onteigening verwerft; eiseres enkel
tot uitvoering van het gewestplan gemachtigd kon worden tot de onteigening
over te gaan, en terwijl uit de vaststellingen van het arrest blijkt eensdeels dat
het onteigende goed door het gewestplan
geclasseerd is in een woonuitbreidingsgebied, anderdeels dat de onteigening
doorgevoerd werd met het oog op de
bouw van kleine landgebouwen, en terwijl het arrest overigens niet vaststelt
dat de onteigening gebeurd is met miskenning van het gewestplan, of ermee
strijdig zou zijn, en terwijl het arrest op
grand van die vaststellingen niet wettig
kan beslissen dat de verrichte onteigening niet strekt tot verwezenlijking van
het gewestplan, waaruit blijkt dat het arrest niet wettelijk kon vaststellen dat
« de onteigening niet geschiedde met het
oog op de verwezenlijking van het gewestplan » (schending van de artikelen 2,
§ 1, en 25 van de Stedebouwwet van 29
maart 1962);
tweede onderdeel, krachtens artikel 31
van de Stedebouwwet van 29 maart 1962,
bij het bepalen van de waarde van het
onteigende goed geen rekening mag gehouden worden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit
uit het uitgevoerde plan, en terwijl uit
het eerste onderdeel blijkt dat het arrest
niet wettelijk de toepassing van dit voorschrift kon van de hand wijzen, waaruit
blijkt dat het arrest enkel met miskenning van artikel 31 van de Stedebouwwet
heeft kunnen beslissen dat het onteigende goed moet geschat worden overeenkomstig de kwalificatie die eraan verleend werd (schending van het hager
aangeduid artikel 31):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
dat kritiek oefent op de vaststelling
van de appelrechters dat de onteige-

Nr. 585
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ning niet geschiedde met het oog op
de verwezenlijking van het gewestplan, berust op de onderstelling dat
de bindende of verordenende kracht
van de gewestplannen voorgeschreven in artikel 2, § 1, van de Stedebouwwet tot gevolg heeft dat de betrokken overheid slechts onroerende
goederen mag onteigenen voor de
uitvoering van de voorschriften van
de gewestplannen;
Overwegende dat uit die wetsbepaling niet volgt dat de onteigenende overheid geen onroerende goederen kan verkrijgen voor andere
doeleinden dan voor de uitvoering
van de voorschriften van streek-, gewest-, en gemeenteplannen;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderzoek
van het onderdeel, in zoverre het
kritiek oefent op de vaststelling dat
de verkrijging te dezen niet geschiedde met het oog op de verwezenlijking van het gewestplan, het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overvvegende dat krachtens artikel 31 van de Stedebouwwet, ingeval
een onteigening ten algemenen nutte wordt vervolgd met het oog op de
verwezenlijking van het streek-, gewestelijk of gemeentelijk plan van
aanleg, bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen
rekening mag worden gehouden met
de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van zodanig plan van aanleg;
Overwegende dat ingeval de onteigening niet geschiedt ter verwezenlijking van het streek-, gewestelijk,
of gemeentelijk plan van aanleg,
geen wettelijke bepaling verbiedt
dat, bij het bepalen van de waarde
van het onteigende perceel, rekening wordt gehouden met de waardevermindering of -vermeerdering

die voortvloeit uit de voorschriften
van zodanig plan; dat de rechter in
dit geval, bij het bepalen van de billijke vergoeding die krachtens artikel 11 van de Grondwet aan de onteigende is verschuldigd, verplicht is
met zodanige waardevermeerdering
of -vermindering rekening te houden;
Overwegende dat het arrest, dat
constateert dat de onteigening niet
geschiedde met het oog op de verwezenlijking van het gewestplan,
van de in het onderdeel vermelde
wetsbepaling een juiste toepassing
maakt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
7 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete- GeJijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys
Bouuaert.
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KAMER -

8 juni 1990

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUITE - VERGOEDING - HERZIENINGSPROCEDURE - DEFINITIEVE VERGOEDING VOORLOPIGE VERGOEDING DIE DE DEFINITIEVE VERGOEDING TE BOVEN GAAT - TERUGGAVE VAN HET SURPLUS EN BETALING VAN
DE INTEREST DAAROP.

2° INTEREST -

MORATOIRE INTERESTEN
- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE VERGOEDING - HERZIENINGSPROCEDURE -
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DEFINITIEVE VERGOEDING - VOORLOPIGE
VERGOEDING DIE DE DEFINITIEVE VERGOEDING TE BOVEN GAAT - TERUGGAVE VAN
HET SURPLUS EN BETALING VAN DE INTEREST DAAROP - WETTELIJKE RENTE.

1° en 2° De artt. 1147 en 1153 B. W. wor-

den geschonden door het arrest da.t, na
de onteigende ertoe te hebben veroordeeld om aan de onteigenaar het gedeelte van de door de vrederechter
vastgestelde voorlopige vergoeding terug te betalen dat het bedrag van de
definitieve vergoeding te boven gaat,
beslist dat op het terug te beta.len bedrag niet de wettelijke rente verschuldigd is doch enkel de rente die dat bedrag in de Deposito- en Consignatiekas
had Jwnnen opbrengen. (Art. 16 Onteigeningswet 26 juli 1962.) (1)
(WEGENFONDS T. DE BEER)
ARREST

(A.R. nr. 6881)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1147, 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, 11 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de onteigende de voorlopig
bepaalde onteigeningsvergoeding in toepassing van de wet van 26 juli 1962 van
de Deposito- en Consignatiekas mag afhalen en dat hij zodoende niet onrechtmatig handelt, oordeelt dat « bij ontstentenis van foutief handelen de onteigenaar van de onteigende geen vergoedende interest (kan) vragen op hetgeen de
onteigende moet terugbetalen "• verder
dat de onteigenaar « niet kan eisen dat
de onteigende die gelden (op de Deposito- en Consignatiekas) laat staan, noch
hem verplichten ze af te halen "• en op
die gronden beslist dat, indien achteraf
blijkt dat de voorafgaande vergoeding te
hoog was, « de onteigenaar enkel aanspraak kan maken op de rente die het
verschil tussen de voorafgaande en de
definitieve vergoedingen in de Depositoen Consignatiekas heeft opgebracht en/
of had kunnen opbrengen "•
(1) Cass., 19 feb. 1988, A.R. nr. 5618 (A.C.,
1987-88, nr. 377); 14 dec. 1989, A.R. nr. 8488
(A.C., 1989-90, nr. 243).
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terwijl, ...
tweede onderdeel, inzake onteigeningen, wanneer de geconsigneerde voorlopige vergoeding te hoog was, de terugbetaling van het excedent door de onteigende gepaard kan gaan met een interest die het karakter draagt ofwel van
vergoedende interest, ofwel van moratoire interest; de vergoedende interest
zal lopen vanaf de datum van de consignatie tot de datum van de definitieve uitspraak nopens de hoegrootheid van de
onteigeningsvergoeding, en de moratoire
interest zal lopen van deze definitieve
uitspraak tot aan de terugbetaling door
de onteigende, en terwijl de einduitspraak die de onteigende tot terugbetaling van een deel van de geconsigneerde
som veroordeelt voor deze onteigende
een verbintenis doet ontstaan tot betalen
van een bepaalde geldsom zoals omschreven in artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, en terwijl, inzake verbintenissen die enkel strekken tot het betalen
van een bepaalde geldsom, de schadevergoeding die overeenkomstig artikel 1147
van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd
is wegens vertraging in de uitvoering
van de verbintenis, krachtens hetzelfde
artikel 1153 nooit in iets anders bestaat
dan in de wettelijke interest, zodat het
arrest, dat de verschuldigde interest voor
de periode na de definitieve uitspraak
nopens de onteigeningsvergoeding, op de
rente bepaalt die het terug te betalen bedrag in de Deposito- en Consignatiekas
had kunnen opbrengen, een schending
inhoudt van het vermeld artikel 1153;
meteen daardoor het arrest het voorschrift van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek miskent, dat de toekenning
van een vergoeding voor de vertraging in
de betaling oplegt, en het bovendien de
perken overschrijdt van een billijke vergoeding (schending van artikel 11 van de
Grondwet):

Overwegende dat het arrest, recht
doende op de door de partijen met
toepassing van artikel 16 van de wet
van 26 juli 1962 ingestelde vorderingen tot herziening van de onteigeningsvergoeding, verweerster veroordeelt tot terugbetaling aan eiser
van het gedeelte van de door de vrederechter vastgestelde voorlopige
vergoeding dat het bedrag van de
door het hof van beroep vastgestelde definitieve vergoeding te hoven
gaat, zijnde 197.908 frank, « verhoogd met de daarop ter Deposito-
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en Consignatiekas gewonnen rente
tot aan de vrijmaking van de consignatie », en met << de rente die dit bedrag (vanaf de afhaling en tot de terugbetaling ervan in) de Depositoen Consignatiekas had kunnen opbrengen »;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
uitsluitend opkomt tegen de beslissing van het arrest met betrekking
tot de interest die verweerster op
het terug te betalen bedrag van
197.908 frank << voor de periode na
de definitieve uitspraak nopens de
onteigeningsvergoeding » aan eiser
verschuldigd is;
Overwegende dat, krachtens artikel 1147 van het Burgerlijk Wethoek, de schuldenaar, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld wordt
tot het betalen van schadevergoeding, hetzij wegens niet-uitvoering
van de verbintenis, hetzij wegens
vertraging in de uitvoering, wanneer
hij niet bewijst dat het niet nakomen het gevolg is van een vreemde
oorzaak die hem niet kan worden
toegerekend, en hoewel er zijnerzijds geen kwade trouw is;
Overwegende dat artikel 1153, eerste lid, van voormeld wetboek bepaalt : << Inzake verbintenissen die
aileen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens
vertraging in de uitvoering nooit in
iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen »;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat verweerster na de
veroordeling tot terugbetaling van
het bedrag van 197.908 frank, op dit
bedrag << niet de wettelijke rente
van 8 pet., doch enkel de rente die
dit bedrag in de Deposito- en Consignatiekas had kunnen opbrengen,
verschuldigd is », de artikelen 1147
en 1153 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist
dat verweerster op het bedrag van
197.908 frank, na de veroordeling tot
terugbetaling ervan, << niet de wettelijke rente van 8 pet., doch enkel de
rente die dit bedrag in de Depositoen Consignatiekas had kunnen opbrengen, verschuldigd is »; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
8 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - GelijkJuidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys
Bouuaert.
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1° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
FEITELIJKE GRONDSLAG - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD - BESLISSING
WAARIN OP DE CONCLUSIE WORDT GEANTWOORD.

2o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN- 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
PREJUDICIEEL TOT HET HOF VAN JUSTITIE
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TE
WENDEN
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S0 EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERDRAGSBEPALINGEN - SOCIALE ZEKERHEID - ART. 51.1 E.E.G.-VERORDENING NR.
1408/71 - DRAAGWIJDTE.

4° RUSTOEN -
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EN

OVERLEVINGSPENSI-

WERKNEMERS - BELGISCH OVERLEVINGSPENSIOEN- PENSIOEN VAN ANDERE
AARD DAT DOOR EEN ANDERE LID-STAAT
VAN
DE
EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
WORDT BETAALD - CUMULATIE - INDEXERING VAN HET BUITENLANDS PENSIOEN
ART. 51.1 E.E.G.-VERORDENING NR. 1408/71 DRAAGWIJDTE.

dat plafond te voorkomen (S). (Art. 51.1
verordening nr. 1408/71 van 14 juni
1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen.)
{RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
T. BISARELLO)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8698)
1° Feitelijke grondslag mist het middel
waarin aan de rechter wordt verweten
HET HOF; - Gelet op het bestreniet te hebben geantwoord op een conclusie, ofschoon daarop wei is geant- den arrest, op 28 oktober 1988 door
woord in de bestreden beslissing (1). het Arbeidshof te Luik gewezen;
(Art. 97 Gw.)
Over het middel : schending van de ar2° Wanneer een vraag om uitlegging van tikelen 97 van de Grondwet 52 van het
het E.E.G.-Verdrag of van een hande- koninklijk besluit van 21 december 1967
ling van de instellingen van de Ge- tot vaststelling van het algemeen reglemeenschap dezelfde is als waarover ment betreffende het rust- en overlehet Hof van Justitie van de Europese vingspensioen voor werknemers, 12, lid
Gemeenschappen reeds een uitleg- 2, 46, 51 van verordening (E.E.G.) nr.
gingsbeslissing heeft gewezen, behoe- 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 beven de nationale rechterlijke instan- treffende de toepassing van de sociale
ties, waarvan de beslissingen volgens zekerheidsregelingen op werknemers en
het nationale recht niet vatbaar zijn zelfstandigen, alsmede op hun gezinslevoor hager beroep, zich niet opnieuw, den, die zich binnen de Gemeenschap
bij wege van een prejudiciele vraag, verplaatsen, 7, lid 1, a, van verordening
voor uitlegging tot dat Hof te wenden, (E.E.G.) nr. 574/72 van de Raad van 21
op voorwaarde echter dat zij zich bij maart 1972 tot vaststelling van de wijze
·die uitleggingsbeslissing aansluiten (2). van toepassing van verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71 betreffende de toepassing
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) (Impliciet.)
van de sociale zekerheidsregelingen op
so en 4° Art. 51 E.E.G.-verordening nr. de werknemers, de zelfstandigen, alsme1408/71 moet aldus worden uitgelegd de op hun gezinsleden die zich binnen de
dat, wanneer ingevolge nationale anti- Gemeenschap verplaatsen,
cumulatieregels het door een Lid-Staat
doordat het arrest, nu verweerster de
aan een werknemer betaalde pensioen, beslissingen van 29 mei 1984 en 7 nozoals een overlevingspensioen, op een vember 1984 waarbij haar Belgisch overzodanig bedrag is vastgesteld dat het, levingspensioen met inachtneming van
indien gecumuleerd met een door een het Italiaanse rustpensioen wordt verandere Lid-Staat betaalde uitkering minderd, overeenkomstig de anti-cumulavan andere aard, een bepaald plafond tie regel van artikel 52 van het koninkniet overschrijdt, dan dient dat pen- lijk besluit van 21 december 1967 tot
sioen, wanneer de andere uitkering vastste!ling van het algemeen reglement
wegens de algemene ontwikkeling van 1-----------~------
de sociaal-economische situatie later
(3) H.J.E.G., 21 maart 1990, arrest Maria Rawordt gewijzigd, niet te worden herbevida, rriet gepubliceerd, met cone!. adv.-gen.
rekend ten einde overschrijding van Jacobs
bij dit arrest; zie H.J.E.G., 2 feb. 1982;
(1) Cass., 27 juni 1985, A.R. nr. 7211 (A.C.,
1984-85, nr 658).
(2) Cass., 5 maart 1990 A.R. nr 8711 (A.C.,
1989-90, nr 403).

eerste arrest Sinatra, Jurispr., 1982, biz. 137;
13 maart 1986, tweede arrest Sinatra, ibid.,
1986, blz. 104 7; 1 maart 1984, arrest Cinciuolo,
ibid., 1984, blz. 1285; 6 okt. 1987, arrest Domenica Stefanutti, ibid., 1987, blz. 3855; 12 juli
1989, arrest Alan Jordan, ibid., 1989, 2407; 21
maart 1990, arrest Cabras, niet gepubliceerd.

Nr. 586

HOF VAN CASSATIE

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, de beslissing
van de eerste rechter bevestigt voor zover daarin voor recht wordt gezegd dat
eiser het pensioen van verweerster niet
vanaf 1 november 1984 mocht verminderden en op het Belgisch pensioen de wettelijke indexering dient toe te passen,
zonder rekening te houden met de verhogingen van het Italiaanse pensioen, en
dat het arrest om zulks te beslissen,
hierop steunt dat het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen in
zijn arrest Sinatra (Jurispr., 1982, 137)
zijn rechtspraak volgens welke de migrerende werknemer recht heeft op de voordeligste regeling, heeft bevestigd door de
drie gestelde prejudicH)le vragen samen
te beantwoorden als volgt : « Een herberekening overeenkomstig de bepalingen
van artikel 46 van verordening nr.
1408/71 is verplicht bij elke wijziging in
de door de Lid-Staat betaalde uitkeringen, behalve wanneer zij berust op een
der aanpassingsgronden van artikel 51,
lid 1, van verordening nr. 1408/71, die
niet de veranderingen omvatten die in
de individuele situatie van de sociaal
verzekerde optreden »; dat in een ontleding van het desbetreffende geval, erop
gewezen is dat in beginsel elke wijziging
dwingt tot vergelijking tussen de nationale regeling en de samenstellings- en
prorataregeling, maar dat om de administratieve belasting van het nieuwe onderzoek te beperken, een herberekening
is uitgesloten, wanneer de wederaanpassingen van de uitkeringen het gevolg
zijn van gebeurtenissen die buiten de
persoonlijke sfeer van de verzekerde liggen en voortvloeien uit de algemene evolutie van de economische en sociale situatie, zodat deze uitsluiting niet kan
worden uitgebreid tot wijzigingen die het
gevolg zijn van een verandering in de
persoonlijke situatie van de sociaal verzekerde, zoals zijn overgang van de categorie « gehuwde » naar de categorie « alleenstaande », aangezien die verandering
de toepassing van artikel 51, lid 1, niet
kan verantwoorden; dat het Arbeidshof
te Luik, bij arrest van 8 november 1984,
erop wijst dat beslist werd « dat zolang
de werknemer uitsluitend overeenkomstig de nationale wetgeving een nationaal pensioen ontvangt, de bepalingen
van verordening nr. 1408/71 zich niet ertegen verzetten dat de nationale wetgeving, met inbegrip van de nationale anticumulatie regels, op hem volledig worden toepast, met dien verstande dat, zo
de toepassing van die wetgeving minder
gunstig schijnt te zijn dan de regeling
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van artikel 46 van de verordening (samentellings- en prorataregeling), de bepalingen van dat artikel volledig moeten
worden toegepast », en « dat de samentellings- en prorataregeling niet kan worden toegepast wanneer zij een vermindering meebrengt van de jaarlijkse uitkeringen waarop de verzekerde krachtens
de wetgeving van een enkele Lid-Staat
aanspraak kan maken op grond van de
aileen onder die wetgeving vervulde verzekeringstijdvakken en dat artikel 46, lid
3, van verordening nr. 1408/71 met artikel 51 van het Verdrag niet te verenigen
is, in zoverre het de cumulatie van de
uitkeringen in de verschillende Lid-Staten wil beperken door een vermindering
van een uitkering die aileen krachtens
de nationale wetgeving is verkregen »;
dat eiser dus inderdaad het Belgisch
pensioen moet indexeren en uitkeren,
overeenkomstig artikel 46 van de verordering nr. 1408/71, zonder rekening te
houden met de aanpassingen van het
Italiaans pensioen ten gevolge van de
evolutie van de kosten van levensonderhoud (in dezelfde zin, arrest van het Hof
van Justitie in zake Cinciuolo t. R.I.Z.I.V., 1 maart 1984, Jurispr., III, 1285),
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie voor het arbeidshof aanvoert
dat het Italiaanse rustpensioen aan verweerster was toegekend op grond van
haar eigen werkzaamheden, en het overlevingspensioen op grond van de door
haar overleden echtgenoot verrichte
werkzaamheden, niet kunnen worden beschouwd als « ge!ijksoortige uitkeringen "• in de zin van artikel 12, lid 2, van
verordening nr. 1408/71 van de Raad, en
betoogde dat de artikelen 46 en 51 bijgevolg te dezen niet van toepassing zijn,
maar dat integendeel, overeenkomstig
artikel 12, lid 2, verweerster valt onder
het beginsel van de toepassing zonder
beperking van een nationale anti-cumulatiebepaling en bijgevolg de bepaling
van artikel 52 van het koninklijk besluit
van 21 december 1967; bovenvermelde
overvvegingen van het arrest enkel betrekking hebben op de toepassing van de
artikelen 46 en 51, maar niet op die van
artikel 12, lid 2, van verordening nr.
1408/71; die overwegingen, noch enige
andere een antwoord verstrekken op het
middel van eiser; daaruit volgt dat het
arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
iweede onderdeel, artikel 12, lid 2, van
verordening nr. 1408/71 uitdrukkelijk
zegt dat de bepalingen inzake vermi.:1de-
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ring, schorsing of intrekking waarin de
wetgeving van een Lid-Staat voorziet, op
de rechthebbende van toepassing zijn,
zelfs indien het gaat om uitkeringen welke op grand van de wetgeving van een
andere Lid-Staat zijn verworven en van
dat beginsel enkel afwijkt indien de betrokkene gelijksoortige uitkeringen bij
invaliditeit, ouderdom, overlijden (pensioenen) of beroepsziekte geniet; volgens
het Hof van Justitie, uitkeringen als gelijksoortig, in de zin van artikel 12, lid 2,
moeten worden aangemerkt, wanneer
het voorwerp en de doelstelling, alsook
de berekeningsgrondslag en de toekenningsvoorwaarden ervan identiek zijn,
maar aan dit vereiste niet is voldaan
wanneer de uitkeringen verband houden
met verschillende beroepsloopbanen en
dus met verschillende verzekeringstijdvakken, nu de overlevings- en rustpensioenen zoals die van verweerster verband
houden, het eerste met de beroepsloopbaan van de overleden echtgenoot, het
tweede met die van de begunstigde, zij
verband houden met verschillende beroepsloopbanen en bijgevolg met verschillende verzekeringstijdvakken; nu
die uitkeringen niet dezelfde zijn, er
geen enkel beletsel bestaat tot toepassing van een anti-cumulatieregel, waarvan sprake is in het koninklijk besluit
van 21 december 1967, zelfs in geval van
indexering van een van die uitkeringen;
eruit volgt dat het arrest, door het tegenovergestelde te beslissen, alle vooraan in
het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
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die berekening, de conclusie van eiser beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Oven;vegende dat het middel in
dit onderdeel onderstelt dat het Belgisch overlevingspensioen van verweerster diende te worden herberekend wegens de indexering van het
Italiaans pensioen, waarvan sprake
is in artikel 51 van verordening
(E.E.G.) nr. 1408/71;
Oven;vegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 21 maart
1990, nr. 85/89, in zake Maria Ravida tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, voor recht zegt dat « Artikel 51 van verordening (E.E.G.) nr.
1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van
de sociale-zekerheidsregelingen op
werknemers, zelfstandigen en hun
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, alsdus moet
worden uitgelegd dat wanneer ingevolge nationale anti-cumulatie regels het door een Lid-Staat aan een
werknemer betaalde pensioen op
een zodanig bedrag is vastgesteld
dat het, indien gecumuleerd met een
door een andere Lid-Staat betaalde
uitkering van andere aard, een bepaald plafond niet overschrijdt, dan
dient dat pensioen, wanneer de andere uitkering wegens de algemene
ontwikkeling van de sociaal-economische situatie later wordt gewijzigd, niet te worden herberekend
ten einde overschrijding van dat
plafond te voorkomen »;
Dat het middel, in dit onderdeel,
al was het gegrond, niet tot cassatie
kan leiden; dat het, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat het geschil
ging over de vermindering van het
overlevingspensioen van ven;veerster op grond van de indexering van
haar Italiaans pensioen, oordeelt dat
een herberekening is uitgesloten
wanneer de aanpassing van de uitkeringen het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de persoonlijke
sfeer van de verzekerde liggen, en
voortvloeit uit de algemene evolutie
van de economische en sociale situatie; dat het arrest, nu het oordeelt
Om die redenen, ven;verpt de
dat de indexering van het Italiaanse
voorziening;
veroordeelt eiser in de
pensioen geen aanleiding kan geven
tot een herberekening van de Belgi- kosten.
sche uitkering en bijgevolg tot een
11 juni 1990 - 3" kamer - Voorzitter:
toepassing van rechtsregels inzake _ de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Ver-
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slaggever: de h. Verheyden - Gelijklui- 1970, 5, tweede lid, van het koninklijk
dende conclusie van de h. Leclercq, advo- besluit nr. 529 van 31 maart 1987 tot wijcaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont ziging van de wetten betreffende de

en Delahaye.

schadeloosstelling voor beroepsziekten,
gecoordineerd op 3 juni 1970, 6 en 7 van
het koninklijk besluit van 15 juni 1971
tot vaststelling van de wijze waarop de
aanvragen om schadeloosstelling of om
herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor Beroepsziekten worden ingediend en onderzocht,
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doordat het arrest, met gedeeltelijke
bevestiging van het beroepen vonnis,
voor recht zegt dat artikel 35bis van de
gecoordineerde wetten alleen van toepassing is in geval de graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld
of herzien na de leeftijd van 65 jaar van
verweerder, quod non, voor recht zegt
dat krachtens artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 529 geen toepassing kan
worden gemaakt van artikel 2 tot invoeging van artikel 35bis in gevallen die in
dat artikel niet zijn bepaald, bijgevolg de
administratieve beslissing van het Fonds
voor Beroepsziekten vernietigt, voor
recht zegt dat verweerder sedert 24 juni
1982 84 % arbeidsongeschikt is, en het
Fonds voor Beroepsziekten op die granden tot vergoeding van verweerder veroordeelt vanaf 24 juni 1982, op grond dat
het koninklijk besluit nr. 529 van 31
maart 1987 bepaalt dat ingeval de graad
van
blijvende
arbeidsongeschiktheid
wordt vastgesteld of herzien na de leeftijd van 65 jaar, bij de evaluatie ::ekening wordt gehouden met de vermmdering van het normale vermogen tot
verdienen, veroorzaakt door de feitelijke
beperking van de arbeidsmogelijkheden
op de arbeidsmarkt, die algemeen gelden
voor al wie tot deze leeftijdscategorie behoort; dat het nieuwe, door dit artikel opgelegde beoordelingscriterium alleen
geldt als de getroffene ouder is dan 65
jaar· dat de toetsing van de leeftijd aileen' kan gebeuren op het ogenblik van
de vaststelling of de herziening van de
gevolgen van de beroepsziekte; dat die
vaststelling of herziening een medische
handeling is die, te dezen, pas op 24 juni
1982 is gesteld; dat er te dezen geen reden is om te zeggen dat ten aanzien van
verweerder, die op de datum van de herziening jonger dan 65 jaar was, wegens
de verergering van zijn fysieke toestand,
een vermindering moet worden toegepast van de socio-economische factoren
die vroeger op 24 % waren vastgesteld;
dat het koninklijk besluit nr. 529 pas op
1 januari 1987 in werking is getreden;
dat verweerster pas op 14 september

3° KAMER - 11 juni 1990

BEROEPSZIEKTE -

GETROFFENE MEER
DAN 65 JAAR OUD - GRAAD VAN DE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VASTSTELLING OF HERZIENING - TIJDSTIP.

Ingevolge art. 35bis Beroepsziektenwet
geldt, als datum waarop de graad van
de blijvende arbeidsongeschiktheid
wordt vastgesteld of herzien, de datum
van het medisch onderzoek van de getroffene van de beroepsziekte door de
adviserend geneesheer van het Fonds
voor Beroepsziekten en niet de datum
van de administratieve of van de definitieve rechterlijke beslissing (1). (Art.
35bis Beroepsziektenwet en artt. 2 en
5, tweede lid, K.B. nr. 529 van 31
maart 1987 tot wijziging van de gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten van
3 juni 1970.)
(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. BAUDOUR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8736)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1990 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 986 van het Gerechtelijk Wethoek, 35bis, 52, 53, 54 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 3 juni 1970, gewijzigd bij
koninklijk besluit nr. 529 van 31 maart
(1) Zie : P. DENIS, Traite de Ja securite sociale, 5e druk, bijwerking van 5 jan. 1989,
Brussel, 1989, nr 309, en voetnoot 3.
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1985 65 jaar is geworden; dat dit besluit
bijgevolg niet van toepassing was op 24
juni 1982, de datum van het medisch onderzoek waarop de verergering van de
graad van fysieke arbeidsongeschiktheid
is vastgesteld; dat het Fonds voor Beroepsziekten op 14 september 1985 geen
nieuwe wijziging aantoont van verweerders fysieke toestand, die verbeterd of
verergerd zou zijn, wat een wijziging
van de graad van de socio-economische
factoren zou rechtvaardigen; dat, zo het
feit dat 65 jaar te zijn geworden een van
de beoordelingsgegevens kan zijn waarmee bij de evolutie van die socio-economische factoren rekening kan worden
gehouden, toch acbt moet worden geslagen op artikel 35bis dat bij artikel 2 van
het koninklijk besluit nr. 529 in de gecoordineerde wetten is ingevoegd; dat uit
die tekst kan worden afgeleid dat hij van
toepassing is ingeval de vaststelling of
de herziening van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de vijfenzestigste verj aardag van de getroffene
gebeurt; dat zulks te dezen niet het geval
is, nu de verergering op 24 juni 1982 is
vastgesteld en verweerder pas op 14 september 1985 65 jaar is geworden; dat verweerder eveneens, terecht, betoogt dat
de overgangsbepaling van artikel 5 van
het koninklijk besluit nr. 529, die zegt
dat artikel 2, eerste lid, van toepassing is
vanaf 1 januari 1987 en tevens op alle
aanvragen en betwistingen waarvoor nog
geen definitieve administratieve of gerecbtelijke beslissing bestaat, thans niet
toepasselijk is; dat die bepaling alleen
van toepassing zou zijn als verweerder
v66r 24 juni 1917 zou zijn geboren, dat
wil zeggen dat hij 65 jaar was bij de
medische vaststelling van de verergering, waarbij alle andere bestanddelen
van het gescbil dezelfde bleven; dat dit
mediscb onderzoek te dezen sedert 24 juni 1982 niet meer is uitgevoerd; dat aileen de omstandigheid dat de getroffene
in de loop van het geding 65 jaar is geworden, niet ter zake dienend is, bij ontstentenis van enig medisch gegeven nopens de fysieke arbeidsongeschiktheid,

terwijl, eerste onderdeel, de vaststelling of herziening van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar, in de zin van artikel
35bis van de gecoordineerde wetten, gebeurt door de definitieve administratieve
beslissing van bet Fonds voor Beroepsziekten of defintieve gerechtelijke
beslissing, waarin de vaststelling of berziening van die graad is vervat, en niet
door de medische handelingen waaraan

Nr. 587

verweerder werd onderworpen, zoals het
mediscb onderzoek van verweerder dat
op 24 juni 1982 door de medisch adviseur
is verricht; de medische handelingen en
onderzoeken die in de loop van de administratieve of gerechtelijke procedure
zijn uitgevoerd immers onderzoeksverrichtingen zijn die geen vaststellingen
noch herziening van de graad van arbeidsongeschiktheid inhouden; die vaststelling of herziening alleen in de definitieve administratieve of gerechtelijke
beslissing wordt gedaan (schending van
de artikelen 986 van bet Gerechtelijk
Wetboek, 35bis, 52, 53, 54 van de gecoordineerde wetten, 6 en 7 van bet koninklijk besluit van 15 juni 1971);
tweede onderdeel, bet feit dat verweerder, die op 14 september 1985 65 jaar is
geworden, op 24 juni 1982 door de medisch adviseur van het Fonds, tijdens
een procedure van herziening van
ambtswege, is onderzocht, de afwijzing
van de toepassing van het koninklijk besluit nr. 529 van 31 maart 1987 niet naar
recht verantwoordt; dat medisch onderzoek van 24 juni 1982 immers niet de
handeling is waarbij de graad van verweerders blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld of herzien (schending
van de artikelen 986 van het Gerechtelijk Wetboek, 35bis, 52, 53, 54 van de gecoi:irdineerde wetten, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 15 juni 1971);

Wat het eerste en het tweede onderdeel samen betreft :
Overwegende dat die onderdelen
berusten op de bewering dat de
vaststelling of de herziening van de
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, in de zin van artikel
35bis van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende de beroepsziekten, niet
geschiedt door het onderzoek door
eisers medisch adviseur; dat die bewering geen steun vindt in de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen, maar dat, daarentegen, uit
het tweede lid van artikel 35bis
volgt dat de verergering van de
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld bij het
medisch onderzoek dat eiser doet
verrichten;
Dat de onderdelen falen naar
recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

(PROVINCIE LUIK T. MICHEL)

11 juni 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Verbist.

(A.R. nr. 8832)

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen op voorziening van de provincie Luik
tegen een arrest van dezelfde datum van het
Arbeidshof te Luik, in zake de provincie Luik
en Simonis.

Nr. 588
3•

KAMER -

11 juni 1990

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - AFGEVAARDIGDE VAN
HET PERSONEEL OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN - ONTSLAG - ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN - BEGRIP.

Niet wettig is de beslissing van de rechter dat de afgevaardigden van het personeel in een ondernemingsraad of in
een veiligheidscomite en de niet verkozen kandidaten slechts om economische of technische redenen kunnen
worden ontslagen in geval van dwingende noodzakelijkheid, van overmacht, van een maatregel van hagerhand, van faillissement of van kennelijk onvermogen (1). (Art. 21, § 2,
eerste lid, Bedrijfsorganisatiewet en
art. 1bis, § 2, eerste lid, Gezondheid en
Veiligheidswet.)
(1) Zie Cass., 14 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
286); 29 maart 1982, A.R. nr. 6517 (ibid.,
1981-82, nr. 454); 30 april 1984, A.R. nr. 4296
(ibid., 1983-84, nr. 500); 23 sept. 1985, A.R. nr.
7370 (ibid., 1985-86, nr. 43) en 8 jan. 1990, A.R.
nr. 8600 (ibid., 1989-90, nr. 275), met de noot

(Zie vervolg nota volgende kolom.)

ARREST ( vertaJing)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1989 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 1bis; § 2, eerste lid, van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen, en miskenning van de
algemene beginselen van administratief
recht, te weten de algemene wetten inzake de continu'iteit en de verandering van
de openbare dien»t,
doordat het arrest vooraf vaststelt dat
eiseres verweerster als gezinshelpster in
dienst heeft genomen voor haar dienst
thuisverzorging en dat het ontslag te wijten is aan een « beslissing van de provincieraad van 21 juni 1984 waarbij de centra van de dienst voor thuisverzorging
worden gereorganiseerd en de thuisverzorging wordt opgeheven >>, en aanneemt
dat het ontslag « om redenen van opportuniteit of van een politieke, economische of sociale keuze kan verantwoord
zijn », en vervolgens nochtans zegt dat
dit ontslag niet is gegeven om redenen
van economische of technische aard in
de zin van artikel 1bis, § 2, eerste lid,
van de wet van 10 juni 1952, en eiseres
bijgevolg veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 983.565 frank te betalen als bijzondere beschermingsvergoe-

1------------------(Vervolg nota van vorige kolom.)
J.F.L.; voorbereiding van de wet van 18 maart
1950 tot aanvulling van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, waarin de huidige tekst zijn oarsprang vindt : uiteenzetting van de h. Humblet
in de Kamer, verg. van dinsdag, 31 jan. 1950,
Pari. Hand., biz. 4; wetsvoorstel tot aanvulling
van de wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, aanvullend verslag
van de h. Van den Daele, namens de bijzondere commissie, Gedr. St. Kamer, 1949-1950, nr.
204, 1 feb. 1950, biz. 1 en 2; verslag van de
commissie van Economische Zaken en de Middenstand, belast met het onderzoek van het
wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 20
sept. 1940 houdende organisatie van het bedrijfsleven, Gedr. St. Senaat, 1949-1950, nr
195, 7 maart 1950, biz. 2; uiteenzetting van de
h. Catala, Belgische Senaat, Pari. Hand., verg
van 9 maart 1950, biz. 583
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ding, vermeerderd met de wettelijke en
gerechtelijke interest vanaf de beeindiging op 1 november 1984 en de kosten,
op grond, enerzijds, « 1° als het aantal
gepresteerde uren is verminderd, dat
niet noodzakelijk te wijten is aan een
daling van de mogelijke vraag naar
thuisverzorging, maar misschien gewoon
aan een daling, ten gevolge van de economische crisis, van de koopkracht van
de families die een bepaalde persoonlijke bijdrage moeten betalen in de kosten
van thuisverzorging; 2° dat het bewijs
dat de werkelijke behoeften aan thuisverzorging niet waren verminderd inzonderheid uit twee feiten blijkt: a) in het
verslag van de bestendige deputatie
wordt overleg met de plaatselijke priveen openbare instellingen voor gezinshulp
overwogen met betrekking tot de overname van het tijdelijk personeel, waarbij
in het verslag wordt vermeld dat talrijke
personeelsleden in dienst zullen worden
genomen door die instellingen die families willen overnemen die door de provinciale diensten voor thuisverzorging
werden bediend; b) het verslag van de
gewestelijke inspecteur van 15 februari
1984 vermeldt dat de directeur-generaal
in een type-verslag van 14 januari 1982
de verdrievoudiging van de provinciale
diensten voor thuisverzorging voorstelde;
3° de inspecteur op bladzijde 4 van zijn
verslag beklemtoonde dat de ongunstige
economische toestand het belang van de
hulp en de sociale actie deed toenemen;
het is trouwens meer dan waarschijnlijk
dat, zoals het openbaar ministerie aangeeft, concurrentie tussen of overlapping
van de provinciale dienst voor thuisverzorging en plaatselijke openbare en
prive-instellingen sedert eerstgenoemdes
oprichting in 1977 heeft bestaan, waarbij
die concurrentie door subsidies van de
provincie zelf aan die instellingen werd
aangemoedigd "• en, anderzijds, dat de
wetgever « een stelsel tot bescherming
van de kandidaten en de !eden zowel
voor de ondernemingsraden als voor de
comites voor veiligheid en gezondheid
heeft ingevoerd, dat niet de opportuniteit
van het ontslag inhoudt, maar wei de onontkoombare noodzaak daartoe, niet de
keuze van een tewerkstellingspolitiek
noch het aanvaarden van een economische contingentering, maar de absolute
noodzaak ingegeven door onbetwistbare
economische dwangmatigheden, niet het
aanvaarden van subjectieve opportuniteitscriteria maar de dwingende noodzakelijkheid om op grand van behoorlijk
aangetoonde of onbetwiste objectieve criteria beslissingen te nemen om erger

Nr. 588

kwaad te voorkomen, inzonderheid voor
het personeel, maar ook voor de schuldeisers, leveranciers of investeerders; (dat)
er in deze zaak duidelijk geen sprake
is van een van die dwingende noodzakelijkheden: de financiele toestand van (eiseres) is niet verslechterd (ongeacht het
probleem van het rendement en het economisch realisme, bestaat er geen enkel
bijzonder financieel risico): er is geen
onaanvaardbaar deficiet, geen moeilijkheden met de overheid, geen sociale conflicten noch bijzondere moeilijkheden
van technische aard waardoor mutatiemaatregelen of herstructurering dringend zijn aangewezen : er is geen overmacht, noch maatregel van hogerhand,
noch een toestand die in het geval van
een prive-onderneming met een faillissement kan worden gelijkgesteld "• en ten
slotte dat het « in dit geval weinig ter zake doet dat de beslissing niet noodzakelijk discriminerend is, aangezien het algemeen beginsel dat in het (vorige) punt
is uiteengezet, moet worden toegepast en
gevrijwaard, en het aannemen van redenen die enkel uit opportuniteit zijn ingegeven, door een subjectieve benadering,
door de keuze van een sociale of economische politiek, of nog door een politieke
wil, zelfs als die oprecht en doordacht is,
tot willekeur kan leiden die de wetgever
precies heeft willen bannen, inzonderheid om de goede werking van de instellingen te waarborgen, nu het ontslag van
(verweerster), zoals te dezen, die werking heeft verstoord, terwijl er geen economische of technische redenen waren
die dat ontslag konden verantwoorden "•

terwijl, enerzijds, de bij artikel 1bis,
§ 2, eerste lid, van de wet van 10 juni
1952 ingevoerde bescherming elke discriminatie wil voorkomen van de beschermde werlmemers, zowel in hun belang als
in het belang van de goede werking van
de overlegorganen; noch de tekst van de
wet noch het daarin beoogde doel de publiekrechtelijke instelling ertoe verplichten om, bij het opheffen van een dienst
door het ontslag van de daarin tewerkgestelde beschermde werknemers, te wachten op « een absolute noodzakelijkheid
om onbetwistbare economische dwangmaatregelen te aanvaarden (...), de dwingende noodzakelijkheid (... ) maatregelen
te nemen om erger kwaad te voorkomen
(...), redenen van onaanvaardbaar deficiet, moeilijkheden met de overheid, sociale conflicten, bijzondere technische
moeilijkheden waardoor mutatiemaatregelen of restructurering dringend noodzakelijk worden », kortom dat er « over-
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macht » is, « maatregel van hogerhand ,
of « een toestand die in het geval van
een prive-onderneming met faillissement
kan worden gelijkgesteld »; het arrest, in
zoverre het die beperkingen oplegt die in
de wettekst niet voorkomen en die niet
onontbeerlijk zijn voor het door de wet
beoogde doel, bijgevolg artikel lbis, § 2,
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952
schendt;
anderzijds, zowel krachtens de opzet
van dat artikel als krachtens de algemene beginselen van administratief recht
zoals de wetten van de continui'teit en de
verandering van de openbare dienst, het
arbeidsgerecht dat moet oordelen of op
geldige wijze ontslag is gegeven, aileen
bevoegd is om na te gaan of de beheersmaatregelen werkelijk zijn genomen en
of zij noodzakelijk verband houden met
het ontslag, zonder zich in de plaats te
kunnen stellen van de publiekrechtelijke
instelling om te oordelen of de beslissing
tot opheffing van een openbare dienst
strookt met het algemeen belang; het arrest, voor zover het bestaan van economische of technische redenen beoordeelt
op grond van het onderzoek naar de relevantie van de opheffing van de dienst
voor thuisverzorging gelet op de werkelijke noden van de bevolking, op de oorsprong van de concurrentie tussen en de
overlapping van openbare en prive-diensten voor thuisverzorging, bijgevolg zowel voornoemd artikel lbis, § 2, eerste
lid, schendt als de wetten inzake continui'teit en verandering, die beletten dat
de rechter zijn beoordeling in de plaats
stelt van die van de openbare overheid
met betrekking tot de aanpassing van de
openbare dienst aan het algemeen belang (schending van de wetsbepaling en
miskenning van de algemene beginselen
van het recht die in het middel worden
aangewezen):
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Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat er geen economische of technische redenen zijn die
verweersters ontslag rechtvaardigen, enerzijds, oordeelt dat de door
de wetgever verleende bescherming
impliceert dat de beschermde werknemer alleen kan worden ontslagen
als dat << onontkoombaar » is, « als
er een absolute noodzakelijkheid bestaat, ingegeven door economische
dwangmatigheden >>, << of dwingende
noodzakelijkheid om op grond van
behoorlijk aangetoonde of onbetwiste, objectieve criteria beslissingen te
nemen om erger te voorkomen, inzonderheid voor het personeel maar
ook voor de schuldeisers, leveranciers of investeerders >>, en, anderzijds, vaststelt dat er te dezen geen
sprake is << van overmacht, noch van
een maatregel van hogerhand, noch
van een toestand die, bij een priveonderneming, gelijkstaat met faillissement >>;
Dat het arrest, aldus, om de voormelde wetsbepalingen toe te passen,
beperkingen invoert die niet uit de
tekst ervan blijken en die niet onontbeerlijk zijn voor het door de wet
beoogde doel, te weten elke nadelige
discriminatie van de beschermde
werknemer voorkomen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
Overwegende dat, naar luid van arrest melding zal worden gemaakt
artikel lbis, § 2, eerste lid, van de op de kant van het vernietigde arwet van 10 juni 1952 betreffende de rest; houdt de kosten aan en laat de
gezondheid en de veiligheid van de beslissing daaromtrent aan de feiwerknemers, alsmede de salubriteit tenrechter over; verwijst de zaak
van het werk en van de werkplaat- naar het Arbeidshof te Brussel.
sen, de leden die het personeel vertegenwoordigen in het comite voor
veiligheid en gezondheid en de kan11 juni 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
didaten, « slechts kunnen worden de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verontslagen om een dringende reden slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
( ... ) of om economische of technische conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Draps.
redenen ( ... ) >>;
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Nr. 589

a•

KAMER -

11 juni 1990

DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE RECHTSPLEGING HERKEURINGSRAAD- INOBSERVATIESTELLING- UITSTEL
- VERBLIJF IN RET BUITENLAND.

Een verblijf in bet buitenland is geen reden om de inobservatiestelling van een
dienstplicbtige tot een Jatere datum uit
te stellen (1). (Art. 47, § 1, Dienstplichtwet.)
(L... )

(A.R. nr. M 518 F)
11 juni 1990 - a• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

Nr. 590
2•

KAMER -

12 juni 1990

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
- BEKLAAGDE DOOR DE EERSTE RECHTER
VEROORDEELD TOT EEN STRAF WEGENS VERSCHEIDENE TELASTLEGGINGEN - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN - AANVULLENDE TELASTLEGGING DIE BETREKKING HEEFT OP HETZELFDE FElT - GEVOLG.

die telastleggingen, alsook een aanvullende telastlegging, die betrekking
beeft op betzelfde feit, bewezen zijn en
dat er eendaadse samenloop bestaat,
al veroordeelt bij de beklaagde niet tot
een zwaardere straf dan die uitgesproken door de eerste rechter (1). (Art.
202 Sv.)
(TANGHE T. LIBEERT, ROYALE BELGE N.V.,
LIBELTEX N.V.)
ARREST

(A.R. nr.

aa45)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 februari 1989 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over bet ambtsbalve aangevoerde middel: schending van artikel 202 van het
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser voor de politierechtbank werd vervolgd wegens : A. overtreding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
B. overtreding van artikel 19.1 van
het Wegverkeersreglement en C.
overtreding van artikel 19.3, 1°, van
dit reglement; dat hij bij het beroepen vonnis werd vrijgesproken van
de telastlegging B en wegens de telastleggingen A en C samen tot een
straf werd veroordeeld;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank op het enkel hoger beroep van eiser de vrijspraak van de
telastlegging B bevestigt en de opgelegde straf bevestigt met dien verstande dat zij geldt als beteugeling
van de telastleggingen A en C alsmede van de aanvullende telastlegging van inbreuk op artikel 19.3, 2°,
a, van het Wegverkeersreglement

Op bet enkel boger beroep van de beklaagde kan de recbter in boger beroep ten Iaste van de beklaagde, die
door de eerste recbter werd veroordeeld tot een straf wegens verscbeidene telastleggingen, niet beslissen dat 1----N-ot_a_a_r-re_s_t_n-r.--9_0_:_ _ _ _ _ __
5

Nota arrest nr. 589 :
Zie Cass., 7 sept. 1987, A.R. nr. M 638 N
(A.C., 1987-88, nr. 8).

(1) Cass., 9 dec. 1975, twee arresten (A.C.,
1976, 444 en 446); zie ook de noot 2, getekend
R.D., onder Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2455
(A.C., 1982-83, nr. 189).
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waaraan eiser eveneens wordt
schuldig verklaard, en die samen
met de telastleggingen A en C een
feit uitmaakt;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank zodoende het aan eiser
ten laste gelegde feit niet louter
heeft heromschreven doch heeft beslist dat er een nieuwe van de overige onderscheiden schuld aanwezig
was; dat, nu het openbaar ministerie
geen hoger beroep had ingesteld tegen de beslissing van de politierechtbank, de correctionele rechtbank de in het middel vermelde
wetsbepaling schendt, al heeft de
nieuwe schuldigverklaring geen
strafverzwaring tot gevolg gehad;
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12 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Biitzler en Geinger.

Nr. 591

II. In zoverre de voorziening ge2• KAMER - 12 juni 1990
richt is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :
1° BEWIJS - STRAFZAKEN - VERMOEDENS
Overwegende dat de vernietiging
- VERKEERSONGEVAL VEROORZAAKT MET
van de beslissing op de strafvordeEEN AUTOVOERTUIG - BESTUURDER NIET
ring tegen eiser de vernietiging
AUTOVOERTUIG DAT
GE.iDENTIFICEERD WAS TOEVERTROUWD AAN DE BEKLAAGDE meebrengt van de definitieve beslisVERMOEDEN VAN SCHULD - BEGR!P.
singen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweersters N.V.
Royale Belge en de N.V. Libeltex, en 2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET
van de niet definitieve beslissing op
- WEGVERKEERSREGLEMENT - ALGEIVIEEN
de civielrechtelijke vordering van de
- VERKEERSONGEVAL VEROORZAAKT MET
verweerder Filiep Libeert, spijts,
EEN AUTOVOERTUIG - BESTUURDER NIET
GE.iDENTIFICEERD AUTOVOERTUIG DAT
wat deze laatste beslissing betreft,
WAS TOEVERTROUWD AAN DE BEKLAAGDE de afstand zonder berusting van de
VERMOEDEN VAN SCHULD - BEGRIP.
voorziening door eiser;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van eisers
middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing; vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt op de strafvordering
en op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen hem;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.

30 RECHTEN VAN DE MENS- E.V.R.M.,
ART. 6.2 VERKEERSONGEVAL VEROORZAAKT MET EEN AUTOVOERTUIG - BESTUURDER NIET GEIDENTIFICEERD - AUTOVOERTUIG DAT WAS TOEVERTROUWD AAN DE
BEKLAAGDE- VERIVIOEDEN VAN SCHULDBEGRIP.

1°, 2° en 3° Wanneer een autovoertuig
een ongeval heeft veroorzaakt en de
bestuurder ervan niet is gei'dentificeerd, ]evert de enkele omstandigheid
dat het autovoertuig op het ogenblik
van de feiten was toevertrouwd aan de
beklaagde weliswaar een door de rechter te apprecieren bewijselement op
om te oordelen of de beklaagde de bestuurder van het voertuig was, doch
geenszins een wettelijk vermoeden
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van schuld waarvan de beklaagde het
tweede onderdeel, het niet aan de betegenbewijs dient te leveren (1).
tichte behoort de bewijzen zijner onschuld naar voren te brengen. De beklaagde hoeft niets te bewijzen. Hij moet
(GODDERIE PH., GODDERIE R., LIMBOURG T. AS- vrijuit gaan wanneer zijn uitleg mateSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND rieel mogelijk is en nergens tegengesproN.V.}
ken wordt door de stukken van het dossier. Zulks is te dezen het geval daar
ARREST
waar de rechter nooit heeft gesteld dat
de uitleg die eerste eiser heeft gegeven,
(A.R. nr. 3812}
onmogelijk was of in strijd met de gegevens van het strafdossier, zodat het beHET HOF; - Gelet op het bestre- streden vonnis de in het middel aangeden vonnis, op 28 juni 1989 in hoger wende bepaling schendt :

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. Op de voorziening van Philippe
Godderie:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het middel: schending van artikel 6.2. E.V.R.M. van 4 november 1950,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955
(B.S. van 19 augustus 1955},
doordat het bestreden vonnis stelt dat
er ten laste van eerste eiser een wettelijk vermoeden van schuld bestaat en
eerste eiser aan dat vermoeden poogt te
ontsnappen door te beweren dat de ten
laste gelegde feiten door een ander gepleegd werden, en dat eerste eiser zijn
beweringen door geen enkel gegeven
kan staven,
terwijl, eerste onderdeel, er in hoofde
van de betichte nooit een wettelijk vermoeden van schuld kan bestaan, maar
integendeel elke betichte onschuldig
wordt geacht totdat het bewijs zijner
schuld wordt geleverd. Zulks wordt uitdrukkelijk gesteld in het E.V.R.M. De
schuld wordt niet vermoed maar moet
bewezen worden;
(1) Zie ook, wat de bewijsiast inzake strafrechtelijke vervoigingen betreft wanneer bij
vaststelling van verkeersovertredingen enkei
het nummer van de inschrijvingspiaat en
eventueei karakteristieken van het voertuig
werden genoteerd zonder onmiddel!ijke identificatie van de bestuurder, en de tituiaris van
de nummerpiaat nadien betwistte de bestuurder te zijn geweest: DECLERCQ, La preuve en
matiere p{male, druk 1988, littera G, biz. 22 tot
24, in Prolegomena, en HOLSTERS, Bewijsvoering in strafzaken, biz. 10 en 11, in Kluwers
Rechtswetenschappen, Strafrecht en Strafvordering - Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Overwegende dat de appelrechters, na de feitelijke omstandigheden van het verkeersongeval te hebben opgesomd, vaststellen dat : 1.
het in het ongeval betrokken voertuig op het ogenblik der feiten was
toevertrouwd aan eiser, 2. dat eiser
steeds heeft voorgehouden dat de
sleutels uit zijn jaszak, die aan een
kapstok hing in een door hem bezochte dancing, werden ontvreemd
door een onbekend persoon, die zijn
voertuig zonder zijn toelating heeft
bestuurd en het ongeval heeft veroorzaakt, om nadien de sleutels terug in zijn jaszak te deponeren, 3.
dat ten laste van eiser een wettelijk
vermoeden van schuld bestaat en
dat eiser aan dat vermoeden poogt
te ontsnappen door te beweren dat
de ten laste gelegde feiten door een
ander werden gepleegd, 4. evenwel
de door eiser aangehaalde feiten
van alle geloofwaardigheid zijn ontbloot en door geen enkel gegeven
kunnen worden gestaafd;
Overwegende dat de omstandigheid dat het bij het ongeval betrokken voertuig op het ogenblik van de
feiten was toevertrouwd aan eiser
weliswaar een door de rechter te apprecieren bewijselement oplevert
doch geenszins een wettelijk vermoeden van schuld zoals door de
appelrechters wordt vastgesteld;
Overwegende dat de appelrechters
hun beslissing, nu zij deze laten
stoelen op een niet bestaand wettelijk vermoeden van schuld waarvan
eiser het tegenbewijs niet levert,
niet naar recht verantwoorden;
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Dat het middel in zoverre gegrond
is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde
strafrechtelijke vordering, de vernietiging meebrengt van de beslissing
op de door verweerster tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke verdering, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing :
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ring, behoudens wat de veroordeling
van verweerster in de kosten van
het door haar ingestelde hoofdberoep betreft; verwerpt de voorzieningen van Roland Godderie en Eliane
Limbourg; stelt evenwel vast dat de
ten laste van deze eisers uitgesproken beslissingen geen bestaansreden meer hebben; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
de eisers Roland Godderie en Eliane
Limbourg in de helft van de kosten;
laat de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende in
hoger beroep.

II. Op de voorzieningen van Roland Godderie en Eliane Limbourg,
civielrechtelijk aansprakelijke par12 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
tijen:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - VerOverwegende dat uit de stukken slaggever: de h. Holsters - Gelijkluiwaarop het Hof vermag acht te dende conclusie van de h. Tillekaerts, adslaan, niet blijkt dat de voorzienin- vocaat-generaal - Advocaat: mr. J.L.
gen werden betekend aan verweer- Desmecht, Bergen.
ster en aan het openbaar ministerie:
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat ten gevolge van
de vernietiging van de beslissingen
op de tegen eiser Philippe Godderie
ingestelde strafvordering en civielrechtelijke vordering, de beslissin- Nr. 592
gen waarbij de eisers Roland Godderie en Eliane Limbourg : 1. bur2" KAMER - 13 juni 1990
gerrechtelijk aansprakelijk worden
verklaard voor de aan de eiser Philippe Godderie, hun zoon, opgelegde 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
geldboete en hoofdelijk aansprakeARRESTEN - BIJ AFWEZIGREID VAN
lijk worden verklaard voor de aan
CONCLUS!E - STRAFZAKEN - CORRECTIONAdie zoon ten laste gelegde kosten
LISERING - VERZACRTENDE OMSTANDIGREvan de strafvordering, 2. samen met
DEN, VERMELD IN DE VORDERING VAN DE
de eiser Philippe Godderie solidair
PROCUREUR DES KONINGS, WAARNAAR DE
BESCRIKKING VAN DE RAADKAMER VERworden veroordeeld tot betaling van
WIJST.
schadevergoeding aan verweerster,
geen bestaansredenen meer hebben;
2° ONDERZOEKSGERECHTEN
RAADKAMER l3ESCH!KKING
WOORDIGREID VAN RET O.M.

TEGEN-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uit- 3° OPENBAAR MINISTERIE - ONDERspraak doet over de tegen de eiser
BEZOEKSGERECRTEN - RAADKAMER Philippe Godderie ingestelde strafSCRIKK!NG - TEGENWOORDIGREID VAN RET
vordering en civielrechtelijke vordeO.M.
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EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - RAADKAMER BESCHIKKING VERMELDING
VAN DE IDENTITEIT VAN DE MAGISTRAAT
VAN HET O.M.

5° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORM - VOORZIENING TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
- VERKLARING VAN VOORZIENING.

6° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VERVOLGING WEGENS MEDEDADERSCHAP OF MEDEPLICHTIGHEID AAN HETZELFDE MISDRIJF SAMENHANG.

7° SAMENHANG -

STRAFZAKEN - VERVOLGING WEGENS MEDEDADERSCHAP OF MEDEPLICHTIGHEID AAN HETZELFDE MISDRIJF
- BEGRIP.

8° CASSATIEMIDDELEN -

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN HET
VEROORDELEND ARREST - MIDDEL GERICHT
TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING
ONTVANKELIJKHEID.

go

ONDERZOEKSGERECHTEN - BEscHIKKING OF ARREST TOT VERWIJZING GEEN ONWETTIGHEID INZAKE DE BEVOEGDHEID - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK
BIJ HET VONNISGERECHT - BESLISSING GELDIG ZOLANG ZE NIET DOOR HET HOF VAN
CASSATIE IS VERNIETIGD.

10° VOORZIENING IN CASSATIE STRAFZAKEN - PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD STRAFVORDERING VEROORDELEND ARREST - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEID.

11° VOORZIENING IN CASSATIE GEMENE BEGRIPPEN VOORZIENING TEGEN EEN
EEN VERZET ONGEDAAN
GENS NIET-VERSCHIJNING
VAN DE VOORZIENING.

12° VERZET -

AL-

STRAFZAKEN BESLISSING DIE
VERKLAART WE- DRAAGWIJDTE

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING DIE EEN VERZET ONGEDAAN VERKLAART WEGENS NIET-VERSCHIJNING
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.
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1° De correctionalisering van een misdaad is regelmatig met redenen omkleed wanneer de raadkamer in ilaar
beschikking de gronden overneemt uit
de vordering van de procureur des Konings waarin de verzaciltende omstandigileden zijn opgegeven (1).
2°, 3° en 4° Noch ilet Wetboek van Straf-

VOl'dering nocil enige andere wet bepaalt dat de bescilikkingen van de
raadkamer die in beginsel met gesloten deuren uitspraak doet, in tegenwoordigileid van ilet O.M moeten worden gewezen; de bescilikking hoeft
derhalve niet aan te geven welke magistraat van het O.M. de terechtzitting
heeft bijgewoond waarop die beschikking is gewezen (2).
5° Niet ontvankelijk is de voorziening te-

gen een beschikking van de raadkamer, wanneer de verklaring van beroep in cassatie gedaan is ter griffie
van het hoi van beroep (3). (Art. 417
Sv.)
6° en 7° Ofschoon de samenhang van de

vervolgingen wegens mededaderschap
of medeplichtigheid aan hetzelfde misdl'ijf wettelijk wordt vermoed, is dat
vermoeden niet onweerlegbaar en kunnen de rechtbanken beslissen dat het
belang van een goede rechtsbedeling
in een welbepaald geval niet vereist
dat l1etzelfde rechtscollege terzelfdertijd uitspraak doet over de vervolgingen van alle mededaders en medeplichtigen aan een misdrijf (4).
8° Niet ontvankelijk, tot staving van een

voorziening die enkel tegen het veroordelend arrest is ingesteld, is het middel gericilt tegen de beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank (5).
go De wet verleent aan de vonnisgerech-

ten niet de bevoegdheid om zich uit te

1--------------(1) Cass., 22 jan. 1973 (A.C., 1973, 521); Cass.,
21 feb. 1990, A.R. nr. 7667 (supra, nr. 374).

(2) CONSTANT, « Les mises en accusation »
Novelles, Procedure pt'male, boek II, 1, nr. 27. '
(3) Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3867 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 200).
(4) Zie noot L.C., Cass., 7 feb. 1944 (A.C.,
1944, (1).
(5) Cass., 4 okt. 1989, A.R. nr. 7432 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 73).
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spreken over de wettigheid van de beI. Op de voorzieningen die tegen
slissingen van de onderzoeksgerech- de op 22 december 1987 gewezen beten; de beschikkingen en arresten tot
verwijzing naar de correctionele recht- schikking van de raadkamer van de
bank maken de zaken aileen bij die Rechtbank van Eerste Aanleg te
rechtbank aanhangig, voor zover zij Brussel zijn ingesteld:
geen onwettigheid inzake de bevoegdheid bevatten, en zij blijven volledig
A. door Eliane Van Vreckom:
geldig zolang ze niet door het Hof van
Over het eerste middel: schending van
Cassatie zijn vernietigd (6).
10° Het cassatieberoep van een beklaag-

de tegen het veroordelend arrest waarbij zijn onmiddellijke aanhouding
wordt bevolen, is niet ontvankelijk wat
de strafvordering betreft, als niet
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk
in hechtenis bevond op het ogenblik
dat hij die voorziening instelde (7).

11° en 12° Op de voorziening tegen het
arrest dat het verzet van de beklaagde
ongedaan verklaart, toetst het Hof enkef of de bestreden beslissing wettig is
(8).
(DE

MEEDS,

GRUNBERG, VAN
HESBEEN E.A.)

VRECKOM,

ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 7932, 7954 en 8067)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 oktober en 8 december 1989 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de bestreden beslissing,
op 22 december 1987 gewezen door
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel :
Overwegende dat de eisers hun
voorziening aileen hebben gericht
tegen het arrest van het Hof van
Beroep te Brussel van 6 oktober
1989; dat er grond bestaat tot voeging van de onder de nrs. 7932, 7954
en 8067 van de rol van het Hof ingeschreven zaken;
(6) Cass., 4 old. 1989, A.R. nr. 7432 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 73).
(7) Cass., 3 okt. 1989, A.R. nr. 3206 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 71).
(8) Cass., 20 dec. 1989, A.R. nr. 7835 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 255).

de artikelen 133, 153, 172, 179, 190, 210,
211, 273, 335, 408 en 413 van het Wetboek
van Strafvordering, 2, 137, 138, 139, 140,
150, 151, 780.1 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 1 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
1 en 2 van de wet van 4 oktobe:r 1867 op
de verzachtende omstandigheden,
doordat de bestreden beschikking eiseres naar de correctionele rechtbank verwezen heeft en dat het bestreden arrest,
na op het hoger beroep het beroepen
vonnis te hebben bevestigd in zoverre de
rechtbank zich hierbij bevoegd had verklaard om kennis te nemen van het aan
eiseres ten laste gelegde feit en de aan
eiseres verweten feiten bewezen had verklaard, de aan eiseres opgelegde straffen
verzwaart door haar wegens de telastlegging A1, valsheid in geschriften, te veroordelen tot een gevangenisstraf van 4
jaar en een geldboete van 2.000 frank,
terwijl valsheid in geschriften een misdaad is, zodat enkel het hof van assisen
bevoegd is, tenzij het onderzoeksgerecht
die misdaad regelmatig gecorrectionaliseerd heeft met het oog op verwijzing
naar de correctionele rechtbank; de correctionele rechtbank te dezen met de
kennisneming van de zaak was belast ingevolge de op 22 december 1987 gewezen
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
die eiseres wegens de telastlegging van
valsheid naar de correctionele rechtbank
verwijst op grond van de vaststelling dat
het onderzoek bezwarende gegevens aan
het licht heeft gebracht, zonder evenwel
voor recht te verklaren dat de misdaad
wegens verzachtende omstandigheden,
moet worden gecorrectionaliseerd; de enkele overneming, in algemene bewoordingen, van de gronden uit de vordering
in het algemeen niet kan worden beschouwd als een bes!issing van de raadkamer en in geen geval voldoet aan de
precieze vereisten van de artikelen 1 en
2 van de wet van 4 oktober 1867; bovendien noch uit de beschikking van 22 december 1987 noch uit enig ander stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
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blijkt dat die beschikking is gewezen in
tegenwoordigheid van een magistraat
van het openbaar ministerie, aangezien
zij geen gegevens betreffende diens identiteit bevat, zulks ofschoon die tegenwoordigheid op straffe van nietigheid
vereist wordt; de correctionele rechtbank
bijgevolg wegens de nietigheid van de
verwijzingsbeschikking van 22 december
1987 en de onwettigheid van de verwijzing naar de correctionele rechtbank,
niet regelmatig van de zaak kennis kon
nemen op grond van die beschikking,
het hof van beroep evenmin bevoegd
was en er grond bestaat tot vernietiging
van het bestreden arrest, alsook van de
gehele, daaraan voorafgaande rechtspleging te rekenen van de oudste nietige
akte, namelijk de beschikking van 22 december 1987 van de raadkamer :

Overwegende dat, enerzijds, de
beschikking van de raadkamer, door
de gronden van de vorde:ring over te ·
nemen waarin het openbaar ministerie releveerde dat de aan eiseres
sub A ten laste gelegde feiten enkel
aanleiding moesten geven tot correctionele straffen, gezien de verzachtende omstandigheden die voortvloeien uit het feit dat zij voordien
nog niet tot criminele straffen was
veroordeeld, voldoet aan de vereisten van de artikelen 1 en 2 van de
wet van 4 oktober 1867 en de beslissing waarbij eiseres wegens de haar
ten laste gelegde feiten, waarop criminele straffen staan, naar de correctionele rechtbank verwezen wordt,
regelmatig met redenen heeft omkleed;
Overwegende
dat,
anderzijds,
noch het Wetboek van Strafvordering noch enige andere wet bepaalt
dat de beschikkingen van de raadkamer die in de regel uitspraak doet
met gesloten deuren, in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie
moeten worden gewezen;
Dat derhalve zodanige beschikking niet hoeft te vermelden welke
magistraat van het openbaar ministerie de terechtzitting waarop zij is
gewezen, heeft bij gewoond;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. door Patrice de Meeus en Ernst
Polley:
Overwegende dat luidens 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 die door de wet
voorgeschreven rechtsvorm substantieel is en door geen andere kan
worden vervangen;
Dat de voorzieningen waarvan de
verklaring is geschied op de griffie
van het Hof van Beroep te Brussel
niet ontvankelijk zijn;

II. Op de voorzieningen die tegen
het arrest van 6 oktober 1989 van
het Hof van Beroep te Brussel zijn
ingesteld:
A. door Claude Grunberg, beklaagde:
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 66 van
het Strafwetboek, 226 en 227 van het
Wetboek van Strafvordering en van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het hof, met bevestiging van
het beroepen vonnis, weigert zich onbevoegd te verklaren om uitspraak te doen
over het aan eiser sub A.1 ten laste gelegde feit, namelijk : « dat hij met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden valsheid in geschriften heeft gepleegd ... , dat hij te dezen een vals chequeformulier van de S.G.B. ten bedrage
van 10.000.000 US dollars aan toonder en
met het vals nummer 28009548 heeft vervaardigd of doen vervaardigen, dat hij er
met de schrijfmachine de valse vermeldingen: "US$ ... 10.000.000 ... Bruxelles
AG Montagne du Pare, 10.4.1984 - Please
debit our account with you - Irving Trust
Company - New York/" heeft aangebracht of doen aanbrengen, dat hij er de
nagemaakte handtekeningen van de heren D.W. en M. alsook valse stempels
waaruit de identiteit van die beide perso-
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er samenhang is wanneer verschillende
personen deelnemen aan dezelfde misdaad of hetzelfde wanbedrijf, en meer
bepaald wanneer zij allen die misdaad of
dat wanbedrijf hebben gepleegd in de
zin van artikel 66 van het Strafwetboek'
artikel 227 van het Wetboek van Straf~
vordering bepaalt dat de misdrijven,
door verscheidene personen gepleegd, samenhangend kunnen zijn; de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel te dezen bij beschikking van 22
december 1987 eiser en de medeverdachten V.V. en He. wegens die telastlegging
A1 van valsheid en gebruik van valse
stukken naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen op de uit de vordering
van de procureur des Konings overgenomen grond dat er verzachtende omstandigheden aanwezig waren wegens het
ontbreken van vroegere veroordelingen
tot een criminele straf; de raadkamer in
diezelfde beschikking ook de medeverdachten U. en Hu., als plegers van dezelfde valsheid en als gebruikers van
hetzelfde valse stuk, die sub F in de beschuldigingen zijn omschreven en die
naar aanleiding van de vervolgingen
voor de correctionele rechtbank de telastlegging C zijn geworden, naar de correctionele rechtbank had verwezen, zonder evenwel voor die verdachten opgave
te doen van de verzachtende omstandigheden; de rechter, wanneer hij ingevolge
dezelfde beschikking van de raadkamer
belast wordt met de kennisneming van
samenhangende misdrijven, hoewel hij
voor sommige niet bevoegd is omdat ze
niet regelmatig zijn gecorrectionaliseerd,
zich voor het geheel onbevoegd moet
verklaren, zelfs als verschillende beklaagden wegens die misdrijven worden
vervolgd; de correctionele rechtbank zich
bij vonnis van 27 april 1989 onbevoegd
heeft verklaard wat de tegen de verdachten U. en Hu. ingestelde vervolgingen betreft en de zaak naar de procureur des
Konings verwezen heeft opdat deze zou
handelen als naar recht, op grond dat
voor de beschuldiging F, in de verwijzingsbeschikking van 22 december 1987,
niet voor ieder van de verdachten de verzachtende omstandigheden waren aangec
geven; het bestreden arrest, door zich
niet onbevoegd te verklaren wat de vervolgingen betreft die tegen eiser waren
ingesteld wegens de gecorrectionaliseerde misdaad valsheid en het in de telastleggingen A1 bedoelde gebruik van valse
stukken, ofschoon de eerste rechter zich
onbevoegd had verklaard voor een identiek misdrijf waarvoor andere personen
1 werden vervolgd en waaraan eiser had

nen moest blijken, op heeft aangebracht
of doen aanbrengen », « dat hij met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde
oogmerk om te schaden, gebruik heeft
gemaakt van die valse stukken, wetend
dat zij vals waren », en doordat het arrest die telastlegging bewezen verklaart
en eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete
van tweeduizend frank, op grond dat ofschoon de correctionele rechtbank onbevoegd was om kennis te nemen van de
vervolgingen die tegen de medebeklaagden U. en Hu. waren ingesteld wegens
de telastlegging C, namelijk de vervaardiging en het gebruik van hetzelfde valse
stuk, omdat de raadkamer in haar verwijzingsbeschikking van 22 december
1987 niet voor elk van die feiten de verzachtende omstandigheden had aangegeven, « de eerste rechter geen samenhang
kon vaststellen tussen de feiten waarvan
hij wettelijk kennis genomen had en de
(aan die medebeklaagden) ten laste gelegde en niet regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden, valsheid en gebruik
van valse stukken » en op de van het beroepen vonnis overgenomen gronden
dat, wanneer er verschillende beklaagden zijn, de rechtbank enkel onbevoegd
is ten aanzien van degenen die zich kunnen beroepen op de procedurefout » die
voortvloeit uit het feit dat er geen verzachtende omstandigheden zijn aangewezen voor een misdaad waarvoor zij
zelf worden vervolgd, doch bevoegd blijft
om kennis te nemen van de tegen medebeklaagden
ingestelde
vervolgingen
« ook al gaat het om soortgelijke misdrijven die als misdaden zijn omschreven en
eventueel om met die misdrijven samenhangende wanbedrijven, mits daarvoor
regelmatig verzachtende omstandigheden zijn aangenomen » en dat « ook al
hebben de beklaagden V.V., Grunberg,
He. en Hu. deelgenomen aan feiten die
als hetzelfde misdrijf zijn omschreven, ·
de eventuele schuld van een of meer onder hen niet noodzakelijk impliceert dat
allen schuldig zijn » en « de rechter voor
ieder apart moet nagaan of hij kennis
droeg van het bestaan van het misdrijf
en of hij met bedrieglijk opzet heeft gehandeld »,

terwijl, eerste onderdeel, de rechter,
krachtens artikel 266 van het Wetboek
van Strafvordering, bij een en dezelfde
beslissing uitspraak moet doen over de
samenhangende misdrijven waarvan de
stukken terzelfdertijd zijn voorgelegd; de
omstandigheid dat er verschillende beklaagden zijn, samenhang niet uitsluit;
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deelgenomen, en door het beroepen vonnis niet te vernietigen, ofschoon de eerste rechter zich onwettig bevoegd verklaard had wat de strafvordering betreft
die ingevolge dezelfde verwijzingsbeschikking voor hem tegen eiser was ingesteld, de artikelen 66 van het Strafwetboek en 227 van het Wetboek van
Strafvordering waaruit bleek dat de vervolgde misdrijven samenhangend waren,
schendt, alsook artikel 226 van het Wethoek van Strafvordering dat de splitsing
van die vervolgingen verbood;
tweede onderdeel, wanneer de raadkamer bij een en dezelfde beschikking een
misdaad regelmatig heeft gecorrectionaliseerd ten laste van een beklaagde en
dezelfde misdaad niet regelmatig heeft
gecorrectionaliseerd ten laste van andere
beklaagden die hebben gehandeld als daders, mededaders of medeplichtigen aan
een en hetzelfde ten laste gelegde feit,
de correctionele rechter moet nagaan of
de aldus ten laste gelegde feiten samenhangend zijn in de zin van artikel 227
van het Wetboek van Strafvordering en,
in bevestigend geval, zich luidens artikel
226 van het Wetboek van Strafvordering
onbevoegd moet verklaren niet aileen
voor de niet regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden maar ook voor de overige regelmatig gecorrectionaliseerde, doch
samenhangende misdaden; het arrest,
door te beslissen dat de correctionele
rechtbank geen samenhang kon aannemen tussen een ten laste van eiser regelmatig gecorrectionaliseerde en een niet
regelmatig gecorrectionaliseerde - te
dezen identieke - misdaad die naar
haar waren verwezen bij dezelfde beschikking, doch ten laste van andere beklaagden, en door bijgevolg te beslissen
dat de rechtbank en vervolgens het hof
van beroep bevoegd waren, wat de aan
eiser ten laste gelegde feiten betreft, de
in het middel aangehaalde artikelen,
meer bepa,ald het boven aangehaalde artikel 226 schendt;
derde onderdeel, de medebeklaagde
V.V. bij conclusie had aangevoerd dat
het recht van verdediging kon worden
geschonden ten gevolge van de splitsing
van de vervolgingen die enerzijds tegen
haar en tegen eiser en de beklaagde He.,
anderzijds, tegen de beklaagden V. en
Hu. waren ingesteld; zij onder meer
wees op de gevolgen die voor de strafvordering en de bewijsvoering konden
voortvloeien uit de omstandigheid dat
niet alle beklaagden terzelfdertijd hun
verweermiddelen konden voordragen,
zelfs niet over het feit zelf van de verval-
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sing van de litigieuze cheque; zij met het
oog op een goede rechtsbedeling, het
voorkomen van tegenstrijdige beslissingen en, bijgevolg, de vrijwaring van het
recht van verdediging verzocht om uitstel van de uitspraak totdat het rechtsgebied kon worden geregeld; eiser er belang bij heeft zich te beroepen op dat
verweermiddel van de beklaagde V.V. en
het verzoek om uitstel; de appelrechter,
nu hij, verwijzend naar de redengeving
van de eerste rechter, aileen maar vaststelde dat het voor een goede rechtsbedeling niet vereist was dat de samenhangende misdrijven die aan de onderscheiden beklaagden ten laste waren gelegd,
gezamenlijk werden behandeld en dat de
eventuele schuld van een of meer beklaagden niet noodzakelijk de schuld
van allen met zich bracht, dat verweermiddel niet heeft beantwoord; zijn beslissing dus niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet); de appelrechter voor het
overige, nu hij, zonder na te gaan of eiser en de medebeklaagde V.V. te dezen
belang hadden bij een gelijktijdige behandeling van de zaken, nalaat de uitspraak uit te stellen totdat zou uitgemaakt zijn welk rechtscollege bevoegd
was om kennis te nemen van de tegen
de medebeklaagden U. en Hu. ingestelde
vervolgingen en nu hij beslist dat hij bevoegd was om kennis te nemen van de
tegen eiser ingestelde vervolgingen, ofschoon was vastgesteld dat de vervolgingen samenhangend waren en aan de verschillende beklaagden hetzelfde feit ten
laste was gelegd, het recht van verdediging miskent (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging);

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens valsheid en gebruik van valse stukken (telastlegging Al) en het hof van beroep zich
onbevoegd verklaart « om kennis te
nemen van de op dezelfde wijze omschreven feiten (telastlegging C) die
aan de medebeklaagden Buskens en
Urlus ten laste waren gelegd en
naar de feitenrechter waren verwezen, zonder dat daarbij werd gepreciseerd welke verzachtende omstandigheden in hun voordeel waren
aangenomen »;
Overwegende dat de rechter, wanneer hij zich onbevoegd verklaart
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om uitspraak te doen over een misdrijf dat hem niet rechtsgeldig ter
kennisneming is voorgelegd, zich op
grond van artikel 226 van het Wethoek van Strafvordering ook onbevoegd moet verklaren om uitspraak
te doen over de samenhangende
misdrijven waarvan de kennisneming hem bij dezelfde beschikking
is opgedragen, ook al zijn de vervolgingen, wat de laatstgenoemde misdrijven betreft, regelmatig bij hem
aanhangig gemaakt;
Overwegende dat, ofschoon vervolgingen die worden ingesteld wegens
deelneming aan een zelfde misdrijf,
als mededader of medeplichtige,
wettelijk vermoed worden samenhangend te zijn, dat vermoeden niet
onweedegbaar is en de rechtbanken
kunnen beslissen dat het in een welbepaald geval in het belang van de
goede rechtsbedeling niet vereist is
dat hetzelfde rechtscollege terzelfder tijd uitspraak doet over de vervolgingen tegen aile mededaders en
medeplichtigen aan een misdrijf;
Overwegende dat het arrest, verwijzend naar de redenen van de eerste rechter, releveert « dat de correctionele rechtbank rechtsgeldig
bevoegd blijft om kennis te nemen
van de tegen medebeklaagden ingestelde vervolgingen, zelfs al gaat het
om soortgelijke, als misdaden omschreven misdrijven en eventueel
om daarmee samenhangende wanbedrijven, mits te hunnen aanzien
regelmatig verzachtende omstandigheden zijn aangenomen en een gelijktijdige behandeling niet vereist
is in het belang van een goede
rechtsbedeling »; dat het eraan toevoegt << dat, ook al hebben de beklaagden Van Vreckom, Grunberg,
Huskens en Urlus deelgenomen aan
feiten die als hetzelfde misdrijf zijn
omschreven, de eventuele schuld
van een of meer onder hen niet
noodzakelijk impliceert dat allen
schuldig zijn; dat de feitenrechter
voor ieder apart moet nagaan of hij
kennis droeg van het bestaan van
het misdrijf en of hij met bedrieglijk opzet heeft gehandeld »; dat de
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appelrechters zich op die redenen
hebben gebaseerd om te beslissen
dat de aan eiser en aan die medebeklaagden ten laste gelegde feiten
niet samenhangend waren; dat zij
aldus hun beoordeling van de feiten
hebben gesteld tegenover die welke
door de medebeklaagden Van
Vreckom in haar conclusie werd verdedigd;
Overwegende dat het arrest, door
de beroepen beslissing te bevestigen
waarbij de correctionele rechtbank
bevoegd werd verklaard om kennis
te nemen van de aan eiser ten laste
gelegde en wettelijk aan haar voorgelegde feiten en waarbij zij onbevoegd werd verklaard om kennis te
nemen van de niet regelmatig gecorrectionaliseerde feiten, valsheid en
gebruik van valse stukken, die aan
de medebeklaagden Huskens en Urlus ten laste waren gelegd, geen van
de in het middel vermelde bepalingen noch het algemeen beginsel van
het recht van verdediging schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over llet tweede middel: schending
van de artikelen 127, 153, 172 en 190 van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, met gedeeltelijke
bevestiging van het beroepen vonnis, uitspraak gedaan heeft over de tegen eiser
ingestelde strafvordering die voor de eerste rechter was gebracht ingevolge de op
22 december 1987 gewezen verwijzingsbeschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
terwijl noch uit die beschikking noch
uit enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat die beschikking is gewezen in tegenwoordigheid van
een magistraat van het openbaar ministerie, aangezien zij geen gegevens betreffende diens identiteit bevat, zulks ofschoon die tegenwoordigheid op straffe
van nietigheid vereist wordt (artikel 153
en 1190 van het Wetboek van Strafvordering), zodat de beschikking van 22 december 1987 de zaak niet regelmatig bij
de correctionele rechtbank aanhangig
heeft gemaakt en het hof van beroep,
evenals de rechtbank, zich onwettig bevoegd hebben verklaard om uitspraak te
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doen over de tegen eiser ingestelde strafvordering:

Overwegende dat het middel in
feite de regelmatigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij de
vonnisgerechten betwist;
Overwegende dat het middel, nu
het enkel is voorgedragen tot staving van een tegen het veroordelend
arrest gerichte voorziening, niet ontvankelijk is, in zoverre het de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking aanvoert;
Overwegende dat voor het overige
de wet de vonnisgerechten niet bevoegd maakt om zich uit te spreken
over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten;
dat de beschikkingen en arresten
tot verwijzing de zaak bij de correctionele rechtbank aanhangig maken
voor zover zij geen onwettigheid bevatten wat de bevoegdheid betreft
en dat zij hun volle werking behou-·
den zolang zij niet door het Hof van
Cassatie worden vernietigd;
Dat de in het middel aangevoerde
onwettigheid geen verband houdt
met de bevoegdheid;

Nr. 592

150, 151, 780.1, 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 1 en 2 van
de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden,

doordat de bestreden beschikking eiseres naar de correctionele rechtbank verwezen heeft en dat het bestreden arrest,
na op het hoger beroep het beroepen
vonnis te hebben bevestigd in zoverre de
rechtbank zich bevoegd had verklaard
om kennis te nemen van het aan eiseres
ten laste gelegde feit en de aan eiseres
verweten feiten bewezen had verklaard,
de aan eiseres opgelegde straffen verzwaart door haar wegens het sub A1 ten
laste gelegde feit, valsheid in geschriften, te veroordelen tot een gevangenisstraf van 4 jaar en een geldboete van
2.000 frank,

terwijl valsheid in geschriften een misdaad is, zodat alleen het hof van assisen
bevoegd is, tenzij het onderzoeksgerecht
die misdaad regelmatig gecorrrectionaliseerd heeft met het oog op verwijzing
naar de correctionele rechtbank; de correctionele rechtbank te dezen met de
kennisneming van de zaak was belast ingevolge de op 22 december 1987 gewezen
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
die eiseres wegens de telastlegging van
valsheid naar de correctionele rechtbank
Dat derhalve, ook al was die grief verwijst op grond van de vaststelling dat
gegrond, het beschikkende gedeelte het onderzoek bezwarende gegevens aan
van het bestreden arrest waarbij im- het licht heeft gebracht, zonder evenwel
pliciet wordt beslist dat de zaak re- voor recht te verklaren dat de misdaad
gelmatig bij de vonnisgerechten wegens het bestaan van verzachtende
omstandigheden moet worden gecorrecaanhangig was gemaakt, naar recht tionaliseerd;
de enkele overneming, in alverantwoord blijft;
gemene bewoordingen, van de gronden
de vordering in het algemeen niet
Dat het middel in zoverre niet uit
kan worden beschouwd als een beslisontvankelijk is;
sing van de raadkamer en in ieder geval
niet voldoet aan de nauwkeurig omschreven vereisten van de artikelen 1 en 2
En overwegende dat de substan- van de wet van 4 oktober 1867; bovendien noch uit de beschikking van 22 detiele of op straffe van nietigheid cember
1987 noch uit enig ander stuk
voorgeschreven rechtsvormen in waarop het Hof vermag acht te slaan,
acht zijn genomen en de beslissing blijkt dat die beschikking is gewezen in
overeenkomstig de wet is gewezen; tegenwoordigheid van een magistraat
van het openbaar ministerie, aangezien
B. door Eliane Van Vreckom, be- zij geen gegevens betreffende diens identiteit bevat, ofschoon die tegenwoordigklaagde:
heid op straffe van nietigheid vereist
Over het eerste middel: schending van wordt; de correctionele rechtbank bijgede artikelen 133, 153, 172, 179, 190, 210, volg wegens de nietigheid van de verwij211, 273, 335, 408, 413 van het Wetboek zingsbeschikking van 22 december 1987
van Strafvordering, 2, 137, 138, 139, 140, en de onwettigheid van de verwijzing
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naar de correctionele rechtbank, niet regelmatig van de zaak kennis kon nemen
op grond van die beschikking, het hof
van beroep evenmin bevoegd was en er
grond bestaat tot vernietiging van het
bestreden arrest, alsook van de gehele,
daaraan voorafgaande rechtspleging te
rekenen van de oudste nietige akte, namelijk de beschikking van 22 december
1987 van de raadkamer :
Overwegende dat het middel in
feite de regelmatigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij de
vonnisgerechten betwist;
Overwegende dat de wet de vonnisgerechten niet bevoegd maakt
om zich uit te spreken over de wettigheid van de beslissingen van de
onderzoeksgerechten; dat de verwijzingsbeschikkingen en -arresten de
zaak bij de correctionele rechtbank
aanhangig maken, voor zover zij
geen onwettigheid bevatten wat de
bevoegdheid betreft, en dat zij hun
valle werking behouden, zolang zij
niet door het Hof van Cassatie zijn
vernietigd;
Dat de in het middel aangevoerde
onwettigheid geen verband houdt
met de bevoegdheid; dat uit het sub
I A op het eerste middel van eiseres
gegeven antwoord blijkt dat de grieven, in zoverre zij de wettigheid van
de verwijzingsbeschikking betwisten, niet gegrond zijn; dat derhalve
het beschikkend gedeelte van het
arrest, waarin impliciet wordt beslist dat de zaak rechtsgeldig aanhangig is gemaakt bij de vonnisgerechten, naar recht verantwoord
blijft;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

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

1301

D. door Ernst Polley, beklaagde :

1} In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie
een bevel tot onmiddellijke aanhouding is uitgevaardigd, ook werkelijk
op grond van dat bevel is aangehouden;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2} in zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
III. Op de voorziening van Ernst
Polley tegen het arrest van 8 december 1989 van het Hof van Beroep te
Brussel:
Overwegende dat het Hof, op de
voorziening tegen een arrest waarbij het verzet van eiser wegens nietverschijning ongedaan wordt verklaard, enkel nagaat of de bestreden
beslissing het verzet wettig verworpen heeft op grand van de vaststelling van de herhaalde niet-verschijning van eiser;
Overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, voegt de zaken,
die onder de nummers 7932, 7954 en
8067 van de algemene rol van het
Hof zijn ingeschreven; verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
13 juni 1990 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca·
ten: mrs. De Bruyn en Delahaye.
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Gelet op de arresten van 9 augustus (2) en 18 oktober 1989 (3) van
het Hof;
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2•

KA:VIER -

13 juni 1990

I. Op de voorziening van Jean
Nyssen:
1° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTIXG - GETCIGE::-1 - BLOED- EN AANVERWA:\TEX VAX DE BESCHCLDIGDE- VERHOOR OXDER EED - WETTIGHEID.

Over het eerste middel: schending van
artikel 317 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de getuige a charge, Lucette
Renard, bediende, verblijvend te Charle2° CASSATIEMIDDELEN - GE~ns AAN roi-Marchiennes, rue Spignat 2, ex-echtgenote van eiser, op de terechtzitting
STRAFZAKEN BELANG VOOR ElSER OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN van maandag 2 april 1990 is binnenge- HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING MET bracht om verhoord te worden; dat, op
GESLOTEN DEUREN - BURGERLIJKE PARTIJ vraag van de voorzitter, de beschuldigden en hun raadslieden, alsook het openTOT DIE BEHANDELING NIET TOEGELATEN Bt:RGERLIJKE
RECHTSVORDERING
INGE- baar ministerie formeel verklaarden zich
er niet tegen te verzetten dat de regelSTELD TEGEN EEN MEDEBESCHULDIGDE.
matig gedaagde getuige wiens naam
door het openbaar ministerie regelmatig
1o Zelfs als geen van de partijen zich er- binnen de wettelijke termijn ter kennis
tegen verzet dat een in art. 322 Sv. was gebracht van de beschuldigden onvermelde persoon wiens naam voor- der eed zou worden gehoord; dat die gekomt op de betekende Jijst van de ge- tuige nochtans niet de eed had afgelegd
tuigen onder eed wordt verhoord, kan alvorens te getuigen, zoals zij dat gedaan
de voorzitter van het hof van assisen had toen zij in dezelfde zaak verhoord
hem krachtens zijn discretionaire was voor het Hof van Assisen van de
macht zonder eedafneming ondervra- provincie Luik,
gen ter inlichting (1). (Artt. 268 en 269
terwijl artikel 317 van het Wetboek
Sv.)
van Strafvordering bepaalt dat de getuigen, alvorens hun verklaringen af te leg2° Niet ontvankelijk bij gemis aan be- gen, op straffe van nietigheid de eed aflang is het middel waarin de beschul- leggen dat zij zullen spreken zonder
digde aanvoert dat een persoon die haat en zonder vrees, dat zij de gehele
een burgerlijke rechtsvordering had waarheid en niets dan de waarheid zulingesteld tegen een medebeschuldigde, len zeggen; krachtens artikel 322, laatste
die met de zaak van eiser niets te ma- lid, van het Wetboek van Strafvordering
ken had en op het proces vertegen- de gewezen echtgenote van de beschulwoordigd werd, niet zelf tot de behan- digde onder eed moet worden gehoord
deling met gesloten deuren werd toe- als geen enkele partij zich ertegen verzet; de voorzitter noch het hof van assigelaten.
sen, al evenmin als de partijen, een regelmatig opgeroepen getuige kunnen
ontslaan van de eedaflegging; de eedaf(C,"YSSE:\, DEFOSSE)
legging een rechtsvorm is die de openbare orde raakt en op straffe van nietigheid is voorgeschreven :
ARREST ( vertaJing)

Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 2
april 1990 van het hof van assisen
HET HOF; - Gelet op het bestre- blijkt dat Lucette Renard, die regelden arrest, op 6 april 1990 gewezen matig was gedagvaard als getuige
door het Hof van Assisen van de en wiens naam bekend was geprovincie Brabant, rechtdoende op maakt, verklaard heeft « de exverwijzing;
vrouw van de beschuldigde Nyssen
(A.R. nr. 8345)

(2) A.C., 1988-89, nr 648
(1) Cass, 15 maart 1976 (A C., 1976, 819)

(3) A.C., 1989-90, nr 100
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Jean te zijn »; dat, in weerwil van
de verklaring van het openbaar ministerie, de beschuldigden en hun
raadslieden dat zij zich niet ertegen
verzetten dat de getuige onder eed
werd gehoord, de voorzitter, « met
gebruikmaking van zijn discretionaire macht », de eedafneming achterwege gelaten heeft op grand dat
« die getuige de ex-vrouw is van
Nyssen Jean »;
Overwegende dat luidens artikel
322 van het Wetboek van Strafvordering de man of de vrouw, zelfs nadat de echtscheiding is uitgesproken, niet worden toegelaten om te
getuigen; dat hetzelfde artikel, laatste lid, bepaalt dat het horen van
die personen evenwel geen nietigheid kan teweegbrengen, wanneer
de partijen zich niet ertegen hebben
verzet dat zij gehoord worden; dat
uit die wetsbepaling blijkt dat een
aanverwant van de beschuldigde,
wanneer hij voor het hof van assisen als getuige verhoord wordt, bij
ontstentenis van verzet van de partijen, op straffe van nietigheid de
wettelijke eed moet afleggen;
Overwegende dat de voorzitter
van het hof van assisen evenwel
krachtens de hem door artikel 269
van het Wetboek van Strafvordering
toegekende discretionaire macht,
zonder de eed af te nemen en louter
om inlichtingen te krijgen, de personen kan ondervragen die een van de
bij artikel 322 van dat wetboek opgesomde hoedanigheden bezitten en
tegen wier verhoor de procureur-generaal, de burgerlijke partijen of de
beschuldigden zich niet hebben verzet;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: miskenning
van het beginsel van de openbaarheid
van de debatten,
doordat het hof van assisen op de terechtzitting van dinsdag 27 maart 1990
bij arrest beval dat het verhoor van de
getuige Marianne Wertz met gesloten
deuren zou geschieden; dat, tijdens de
ontruiming van de zaal, meester Massaux, raadsman van de burgerlijke partij
Henri Renardy, de voorzitter vroeg of zijn
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client, Henri Renardy, die partij was in
het geding en die zich in de zaal bevond,
'bij dat verhoor aanwezig mocht zijn; dat
de voorzitter dat verzoek verwierp met
de precisering dat Henri Renardy niet
toegelaten was tot de behandeling met
gesloten deuren; dat op verzoek van
meester Xavier Magnee, eisers raadsman, akte werd genomen van het feit
dat « de heer Henri Renardy, burgerlijke
partij, niet tot de behandeling met gesloten deuren werd toegelaten ''•
terwijl de procespartijen in ieder geval
aanwezig moeten zijn bij de behandeling
met gesloten deuren; Henri Renardy in
twee opzichten bij de zaak betrokken
was : in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van zijn dochter Estelle
Renardy; de openbaarheid van de terechtzitting een essentieel vormvereiste
van de stre.frechtspleging is; elke miskenning van dat beginsel bijgevolg de
nietigheid tot gevolg heeft; het beginsel
van de openbaarheid van de terechtzitting miskend wordt en de strafrechtspleging nietig is wanneer de voorzitter de
door het hof van assisen bevolen behandeling met gesloten deuren uitbreidt tot
buiten de strikte, hem door de wet opgelegde grenzen, aangezien de behandeling
met gesloten deuren de uitzondering is :

Overwegende dat blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting
van 27 maart 1990 van het hof van
assisen, de burgerlijke partij Henri
Renardy, die op de terechtzitting
door haar raadslieden werd vertegenwoordigd, niet tot de zitting met
gesloten deuren werd toegelaten, op
grand dat haar vordering enkel gericht was tegen de medebeschuldigde Pierre Defosse en dat het bewuste getuigenis op haar geen betrekking had;
Overwegende dat eiser er geen belang bij heeft aan te voeren dat een
burgerlijke partij, die met zijn zaak
niets te maken heeft en op het proces vertegenwoordigd wordt, niet in
persoon tot de zitting met gesloten
deuren toegelaten werd;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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II. Op de voorziening van Pierre
Defosse:
Overwegende dat de substantiiHe
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsregels in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, ongeacht het geschrift, dat de eiser Defosse heeft
ingediend op de terechtzitting van
die dag, dus buiten de wettelijke termijn; verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn voorziening.

Nr. 594

(WEGENFONDS T. DEWART, BORLON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8556)

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 11 van de Grondwet, 4, 12, 13, 14
en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte, zoals zij is vervat in artikel 5 van
de wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigening ten algemenen nutte en de
concessies voor de bouw van autosnelwe13 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter: gen,
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggedoordat het arrest, met wijziging dienver: de h. Ghislain - Gelijkluidende aangaande van de beslissing van de eerconclusie van de h. Janssens de Bistho- ste rechter, aan de verweerders een aanven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. vullende onteigeningsvergoeding van
P. Dupuis, Brussel.
88.889 frank in hoofdsom, zijnde het honorarium van een technisch adviseur,
toekent op grond dat « hoewel te dezen
de rechtsbijstandskosten buiten de
rechtsplegingsvergoeding niet behoeven
te worden terugbetaald, blijkt dat de onteigende, om zijn rechten ten volle te
doen gelden tegen de overheid die valgens de Grondwet de billijke en voorafgaande schadeloosstelling verschuldigd
is, een beroep diende te doen op een
technisch adviseur en dat het bedrag van
88.889 frank, dat hij in werkelijkheid
daarvoor heeft uitgegeven, hem als aanvullende schadeloosstelling moet worden
toegekend »,
terwijl tussen de onteigening en de
Nr. 594
door de onteigende aangevoerde schade
een oorzakelijk verband moet bestaan
om de vergoeding van die schade te kun1e KAMER - 14 juni 1990
nen opnemen in de billijke en voorafgaande schadeloosstelling waarvan sprake is in artikel 11 van de Grondwet;
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN inzake onteigening ten algemenen nutte,
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - VERGOE- zoals in het gemene recht, het oorzakeDINGEN - KOSTEN VOOR DE MEDEWERKING
lijk verband uiteraard noodzakelijk moet
VAN EEN TECHNISCH ADVISE DR.
zijn; de bij de wet van 26 juli 1962 voorgeschreven formaliteiten, met name de
De onteigenaar is niet gehouden tot be- formaliteiten inzake het deskundigenontaling van het honorarium van een derzoek (de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16
technisch adviseur waarop de ontei- van de wet betreffende de rechtspleging
gende een beroep heeft willen doen in bij hoogdringende omstandigheden inzaeen spoedprocedure (1).
ke onteigening ten algemenen nutte) valgens de wetgever de enige maatregelen
zijn die noodzakelijk zijn ter vrijwaring
(1) Cass., 30 april 1959 (A.C., 1959, 686).
van de rechten van de onteigende; het
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beroep op de medewerking van een technisch adviseur een maatregel is die de
verweerders zelf nuttig achtten buiten de
maatregelen waarin de wet voorziet; zij
aan de onteigenaar niet de kosten kunnen aanrekenen van een technische bijstand waarin de wet niet voorziet en die
niet wegens de onteigening werkelijk
noodzakelijk waren; daaruit volgt dat het
arrest, door aan de verweerders een vergoeding van 88.889 frank wegens kosten
voor technische adviezen toe te kennen,
hun een vergoeding toekent die belangrijker is dan de « billijke » schadeloosstelling waarvan sprake is in artikel 11
van de Grondwet (schending van die bepaling) en de bepalingen schendt krachtens welke de onteigende de medewerking van een door de rechter aangestelde deskundige kan vragen (schending
van de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van
de vooraan in het middel vermelde wet
betreffende de spoedprocedure):

Overwegende dat het arrest, dat
gewezen is inzake onteigening ten
algemenen nutte, in de aan de verweerders toegekende vergoeding
een bedrag van 88.889 frank opneemt dat zij naar zij verldaren als
kosten voor hun verdediging hebben
uitgegeven;
Overwegende dat het arrest die
beslissing hierop grondt dat « de
onteigende(n) om hun rechten tegen
de overheid ten voile te doen gelden
(... ), verplicht zijn geweest een beroep te doen op een technisch adviseur en dat (voornoemd) bedrag, dat
zij in werkelijkheid daarvoor hebben uitgegeven, (hun) als aanvullende vergoeding moet worden toegekend »;
Overwegende dat inzake onteigening ten algemenen nutte, zoals in
het gemene recht, het oorzakelijk
verband
uiteraard
noodzakelijk
moet zijn;
Overwegende dat het beroep op
de medewerking van een technisch
adviseur een maatregel is die de
verweerders zelf nuttig achtten, buiten de maatregelen waarin de wet
voorziet; dat zij door hun toedoen de
uit de onteigening voortvloeiende
schade niet ten laste van de onteigenende overheid konden verzwaren;
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Overwegende dat daaruit volgt dat
de appelrechter niet zonder scherrding van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen in de onteigeningsvergoeding het bedrag kon
opnemen dat de verweerders als
kosten voor technische adviezen
hebben uitgegeven;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser
veroordeelt om aan de verweerders
het bedrag van 88.889 frank in
hoofdsom te betalen voor de kosten
van de technische adviezen en over
de kosten uitspraak doet; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
14 juni 1990 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 595
1e KAMER - 14 juni 1990

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE
BELASTING - BIJZONDERE AANSLAGEN VERDELING VAN HET MAATSCHAPPEL!JK
VERMOGEN - W!NSTEN - BEGRIP.
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2° INKOMSTENBELASTINGEN -

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE
BELASTING - BIJZONDERE AANSLAGEN VERDELING VAN HET MAATSCHAPPELIJK
VERMOGEN VROEGER GERESERVEERDE
WINSTEN - BEGRIP.

1° Het woord « winsten » in art. 131, 2",
W.I.B. l1eeft geen andere betekenis
dan die in art. 21 van hetzelfde wethoek (1).
2° Wanneer een arrest vaststelt dat bij
de fusie door overneming van twee
vennootschappen, door de overgenomen vennootschap een meerwaarde is
verwezenlijkt, dat die meerwaarde ten
name van deze vennootschap niet aan
de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting is onderworpen en dat
zij enkel is gebleken uit de verhoging
van het kapitaal van de overnemende
vennootschap, verantwoordt dat arrest
nam· recht zijn beslissing dat als dusdanig geen meerwaarde in de rekeningen van de overnemende vennootschap
is uitgedrukt en dat de door de overgenomen vennootschap verwezenlijlcte
meerwaarde ten opzichte van de overnemende vennootschap niet iran worden gelijkgesteld met een vroeger gereserveerde winst, in de zin van art.
131, 2", W.I.B. die mede in aanmerking
komt bij de berekening van de bijzondere aanslag waarvan sprake is in art.
118 van voornoemd wetboek (2).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ETABLISSEMENTS DEVILLEZ ET CAMION N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1000 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 18 januari 1990, waarbij de heropening van de debatten op de terechtzitting van 22 maart 1990 wordt
bevolen;
Over het middel: schending van de artikelen 21, 118, 124 en 131, 2°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,

------------------1
(1) en (2) Cass., 5 maart 1968 (A.C., 1969,
887).
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doordat het hof van beroep, in verband
met een aanslag in de vennootschapsbelasting over het belastingjaar 1983, zoals
die op basis van artikel 118 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen is
vastgesteld na een verdeling in 1982 door
de vereffenaars van de naamloze vennootschap Etablissements Devillez et Carnian, beslist dat de inbrengmeerwaarde
ten gevolge van de fusiemeerwaarde die
de naamloze vennootschap Immobiliere
Cami heeft verwezenlijkt ten gevolge
van de inbreng van heel . haar maatschappelijk vermogen in de verwerende
vennootschap en die door deze in haar
kapitaal was opgenomen na een verhoging·van dat kapitaal, niet kan worden
gelijkgesteld met een « vroeger gereserveerde winst >>, in de zin van artikel 131,
2°, van dat wetboek, op grand dat in de
overnemende vennootschap geen meerwaarde is ingebracht die als dusdanig op
de rekeningen in activa werd geboekt,
met daarnaast op het passief een overeenstemmende boeking, « herwaarderingsreserve >> genaamd, dat daaruit
volgt dat de aanslagvoet op de krachtens
voormeld artikel 118 belastbare meeruitkering 22,5 % bedraagt en dat, als men
een ander standpunt inneemt, zulks zou
betekenen dat aan de overnemende vennootschap wordt verweten dat zij heeft
gekozen voor een kapitaalverhoging om
de inbreng van de overgenomen vennootschap te boeken,
terwijl onder de in artikel 131, 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde vroeger gereserveerde winsten moet worden verstaan het geheel
van de winsten waarvan sprake is in artikel 21 van dat wetboek, die de vennootschap tijdens haar bestaan heeft geboekt
en die op de dag van haar ontbinding in
het maatschappelijk vermogen (op het
passief van de balans) zijn blijven bestaan en waarin onder meer de verwezenlijkte meerwaarden zijn opgenomen,
dat wil zeggen de meerwaarden waarover kan worden beschikt na de verkoop
van het goed waarop zij betrekking hebben, alsmede de geboekte meerwaarden,
te weten die welke betrekking hebben op
goederen die geherwaardeerd zijn in de
boekhouding van de vennootschap; het
zonder belang is dat die winsten al dan
niet zijn belast; te dezen de meerwaarde
die gebleken is bij de inbreng van heel
het maatschappelijk vermogen van de
naamloze vennootschap Immobiliere Cami in de naamloze vennootschap Devillez et Carnian, nl. een verrichting waar-
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op, overeenkomstig de vereisten van
artikel 124 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vrij stelling van belasting is toegepast, bij die inbreng
krachtens artikel 105 van hetzelfde wethoek van belasting is vrijgesteld, aangezien zij op een afzonderlijke rekening
van het passief is geboekt; aan dat vereiste immers is voldaan, wanneer de
meerwaarde is overgebracht naar, of opgenomen in, het maatschappelijk kapitaal, veeleer dan te worden geboekt op
een rekening of herwaarderingsreserve; die
meerwaarde dus in het vermogen van de
overnemende vennootschap nog bestaat,
wanneer deze wordt ontbonden, zodat zij
deel uitmaakt van de vroeger gereserveerde winsten en het in artikel 118 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde « verschil in meer », na de
uitkering door de vereffenaars in 1982,
moet worden belast tegen 45 %; het hof
van beroep derhalve de in het middel
aangewezen bepalingen schendt :

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hierin bestaande dat het
middel in zoverre het een schending
van de artikelen 118 en 124 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen aanvoert, niet zegt waarin die
bepalingen zouden zijn geschonden:
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niet was onderworpen aan de gewone vennootschapsbelasting en waarop geen bijzondere aanslag voor
« het vereffeningsoverschot » was
toegepast, dat verweerster in 1980
zelf ontbonden werd, dat, zoals de
betrokken partijen toegaven, de uitkeringen door de vereffenaars van
die vennootschap ten belope van
29.012.917 frank niet belastbaar waren, dat in de loop van het jaar 1982
het volledige bedrag van de uitkeringen door de vereffenaars
5.627.103 frank meer bedroeg dan
het bedrag van 29.012.917 frank, dat
die meerdere uitkering weliswaar
aan de bijzondere aanslag van artikel 118 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen moet worden
onderworpen, maar dat de aanslagvoet van 45 %, die de administratie
daarop wil toepassen, wordt betwist
door verweerster, die betoogt dat de
meerwaarde van 60.698.612 frank
voor haar niet kan worden gelijkgesteld met een << vroeger gereserveerde winst », in de zin van artikel 131,
2°, van hetzelfde wetboek; het arrest, overeenkomstig de conclusie
van verweerster, beslist dat de aanslagvoet van de bijzondere aanslag
op dat bedrag van 5.627.103 frank
22,5 % en niet 45 % bedraagt;

Dat de grond van niet-ontvankeOverwegende dat noch uit enige
lijkheid dient te worden aangeno- wetsbepaling, noch uit de voorbereimen;
ding van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen blijkt dat het
Overwegende dat uit de vermel- woord << winst » in artikel 131, 2°,
dingen van het arrest blijkt dat de van dat wetboek een andere betekenaamloze vennootschap « Immobilie- nis zou hebben dan in artikel 21 van
re Cami » op 28 juni 1977 is overge- datzelfde wetboek; dat, ingevolge
nomen door de verwerende vennoot- voornoemd artikel 21, inzonderheid
schap, waarin zij geheel haar maat- het eerste lid, 2°, de activavermeerschappelijk vermogen heeft inge- deringen die in de door die bepaling
bracht, dat verweerster daartegen- bedoelde bedrijven belegd zijn en
over haar kapitaal met 80.501.720 voor het uitoefenen van de beworden
gefrank heeft verhoogd, zijnde het net- roepswerkzaamheid
toactief van de overgenomen ven- bruikt, winsten zijn, hetzij dat die
nootschap, terwijl de nettowaarde meerwaarden verwezenlijkt zijn,
volgens de boekhouding in werke- hetzij dat zij in de rekeningen, balijkheid slechts 19.803.108 frank be- lansen of inventarissen geboekt zijn;
droeg, ten gevolge waarvan de over- dat de boeking van die meerwaargenomen vennootschap Immobilie- den in de rekeningen voor de belasre Cami een meerwaarde van tingwetten een vermeerdering van
60.698.612 frank verwezenlijkte die de activa is en dat zij derhalve moe-
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ten vallen onder de « vroeger gereserveerde winsten », in de zin van
artikel 131, 2°;

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

Overwegende dat het middel hier14 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter
op neerkomt dat die meerwaarde
geboekt is op een afzonderlijke re- en verslaggever: de h. Sace, afdelingskening van het passief van de ver- voorzitter - Gelijkluidende conclusie
de h. Janssens de Bisthoven, advowerende vennootschap wat ten na- van
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpame van verweerster een vrijstelling trick.
ervan krachtens artikel 105 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen rechtvaardigt;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de meerwaarde door de
overgenomen vennootschap << Immobiliere Cami » is verwezenlijkt en
dat zij << niet aan de gewone aanslag
in de vennootschapsbelasting was
onderworpen en te dezen daarop
geen bijzondere aanslag voor het
vereffeningsoverschot van de ontbonden vennootschap was toegepast »;
Dat uit de vaststellingen van het
arrest niet volgt dat de meerwaarde
op de rekeningen van de verwerende vennootschap zou zijn geboekt en
dat zij van de gewone aanslag ten
name van verweerster was vrijgesteld; dat het arrest daarentegen
vaststelt dat de meerwaarde door de
overgenomen vennootschap is verwezenlijkt en dat zij te haren opzichte niet aan de gewone aanslag
was onderworpen; dat het arrest, op
grond van die vaststellingen, een
verantwoording naar recht inhoudt
voor zijn beslissing dat geen enkele
meerwaarde als dusdanig op de rekeningen van verweerster is geboekt en dat de door de overgenomen vennootschap verwezenlijkte
meerwaarde, ten opzichte van de
overnemende vennootschap, niet
kan worden gelijkgesteld met een
vroeger gereserveerde winst, in de
zin van artikel 131, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Nr. 596
2•

KAMER -

14 juni 1990

CASSATIE -

OPDRACHT VAN HET HOF
VERBETERING VAN EEN ARREST - VOORWAARDEN.

Wanneer blijkt dat de datum, die in het
zittingsblad en in het arrest van het
Hoi vermeld wordt als zijnde de datum van de uitspraak van dat arrest,
berust op een klaarblijkelijke verschrijving, verbetert het Hoi de datum
van de uitspraak in het zittingsblad en
in het arrest en beveelt het dat van dit
verbeterend arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het verbeterde arrest en, zo laatstgenoemd arrest
een vernietigend arrest was, op de
kant van de vernietigde beslissing (1).

(1) Cass., 5 mei 1983, A.R. nr. 6827 (niet gepubliceerd); zie Cass., 12 dec. 1867 (Bull. en
Pas., 1868, I, 113), 7 mei 1875 (Belg. Jud., 1875,
kol. 689). Over de intrekking van een arrest
van het Hof in geval van een niet aan eiser te
wijten verschrijving, zie onder meer Cass., 4
mei 1988, A.R. nr. 5543 (A.C., 1987-88, nr. 544).
en noot B.J.B. en 23 feb. 1990, A.R.
nr. F 1849 N (ibid., 1989-90, supra, nr. 387).
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(Eerste zaak)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE MOREAU DE BELLAING T. ROSSI;
ROSSI T. MOREAU DE BELLAING)
ARREST ( vertaling)
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Dat bijgevolg de vermeldingen op
het genoemde zittingsblad met betrekking tot de datum van uitspraak
van het arrest verschillen;
Dat de vermelding van de datum
van 15 februari 1989 het gevolg is
van een klaarblijkelijke verschrijving;

(A.R. nr. 8938)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de heer procureur-generaal
bij het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de eerste kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat op het zittingsblad van de
eerste kamer van 15 februari 1990 is
vermeld dat : 1o de zaak ingeschreven onder nummer 8450 Moreau de
Bellaing Donatienne tegen Rossi
Pierluigi is opgeroepen, dat raadsheer Verheyden verslag heeft uitgebracht, dat mr. Draps, advocaat bij
het Hof, heeft verklaard dat zij naar
de voorziening verwees, dat mr. Simont, advocaat bij het Hof, heeft
verklaard dat hij naar de memorie
van antwoord verwees en dat de
eerste advocaat-generaal Velu is gehoord in zijn conclusie, 2° dat de
zaak ingeschreven onder nummer
8655 Rossi Pierluigi tegen Moreau
de Bellaing Donatienne is opgeroepen, dat raadsheer Verheyden verslag heeft uitgebracht, dat mr.
Draps heeft verklaard dat zij naar
de memorie van antwoord verwees
en dat de eerste advocaat-generaal
Velu is gehoord in zijn conclusie.
Dat het zittingsblad verder vaststelt dat het Hof, na beraadslaging
in de raadkamer, in openbare terechtzitting in die zaken << volgend
arrest » heeft uitgesproken;

Gelet op het zittingsblad van de
eerste kamer van het Hof van 15 februari 1990; met aanneming van de
gronden van de vordering van de
procureur-generaal, stelt vast dat de
vermelding op dat zittingsblad van
de datum van 15 februari 1989 als
datum van de uitspraak van het arrest in de zaken ingeschreven op de
algemene rol van het Hof onder de
nummers 8450 en 8655, het gevolg is
van een klaarblijkelijke verschrijving; verbetert bijgevolg dat zittingsblad en zegt dat in de vermeldingen
onder voornoemd arrest, dient te
worden gelezen dat het arrest op
vijftien februari negentienhonderd
negentig is uitgesproken; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van 's Hofs arrest van 15 februari 1990; laat de
kosten ten laste van de Staat.

Dat in de vermeldingen na het
dictum van het arrest wordt gezegd
dat het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 februari
1989;

14 juni 1990- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het den Hove moge behagen het zittingsblad van 15 februari 1990 te
verbeteren en te zeggen dat in de
vermeldingen onder voornoemd arrest, dient te worden gelezen dat het
arrest op 15 februari 1990 is uitgesproken.
Brussel, 27 februari 1990.
Voor de procureur-generaal,
De eerste advocaat-generaal,
(get.) Velu. »

1310

HOF VAN CASSATIE

( Tweede zaak)

Nr. 596

Dat de vermelding van de datum
van 15 februari 1989 het gevolg is
van een klaarblijkelijke verschrijving;

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE THIBAUT T. STAD THUIN)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8942)

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

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het den Hove moge behagen het zittingsblad van 15 februari 1990 te
verbeteren en te zeggen dat, in de
vermeldingen onder voornoemd arrest, dient te worden gelezen dat het
arrest op 15 februari 1990 is uitgesproken.
Brussel, 27 februari 1990.

Voor de procureur-generaal,
De ondergetekende procureur-geDe eerste advocaat-generaal,
neraal heeft de eer hierbij uiteen te
(get.) Velu. »
zetten dat op het zittingsblad van de
eerste kamer van 15 februari 1990 is
Gelet op het zittingsblad van de
vermeld dat de zaak ingeschreven
op de algemene rol van het Hof on- eerste kamer van het Hof van 15 feder nummer 8538 Thibaut Pol tegen bruari 1990; met aanneming van de
de stad Thuin is opgeroepen, dat de gronden van de vordering van de
heer voorzitter Sace verslag heeft procureur-generaal, stelt vast dat de
uitgebracht, dat mr. Simont, advo- vermelding op dat zittingsblad van
caat bij het Hof, heeft verklaard dat de datum van 15 februari 1989, als
hij naar de voorziening verwees, dat datum van de uitspraak van het armr. De Bruyn, advocaat bij het Hof, rest in de zaak ingeschreven op de
heeft verklaard dat hij naar de me- algemene rol van het Hof onder het
morie van antwoord verwees en dat nummer 8538, het gevolg is van een
de eerste advocaat-generaal Velu is klaarblijkelijke verschrijving; verbegehoord in zijn conclusie.
tert bijgevolg dat zittingsblad en
zegt dat, in de vermeldingen onder
Dat het zittingsblad verder vast- voornoemd arrest, dient te worden
stelt dat het Hof, na beraadslaging gelezen dat het arrest op vijftien fein de raadkamer, in openbare te- bruari negentienhonderd negentig is
rechtzitting in die zaak « volgend ar- uitgesproken; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
rest » heeft uitgesproken;
de kant van 's Hofs arrest van 15 februari 1990 en van het arrest van 30
Dat in de vermeldingen na het maart 1988 van het Hof van Beroep
dictum van het arrest wordt gezegd te Bergen; laat de kosten ten laste
dat het is uitgesproken op de open- van de Staat.
bare terechtzitting van 15 februari
1989;
Dat bijgevolg de vermeldingen op
het genoemde zittingsblad met betrekking tot de datum van uitspraak
van het arrest verschillen;

14 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal.
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KAMER -

15 juni 1990

ERFENISSEN -

ERFLATER OVERLEDEN
ZONDER RESERVATAIRE ERFGENAMEN RECHTSVORDERINGEN VAN DE NALATENSCHAP - ALGEMENE LEGATARIS, BIJ EIGENHANDIG TESTAMENT AANGESTELD, MAAR
NOG NIET IN HET BEZIT GESTELD - GEVOLG.

Wanneer de erflater zonder reservataire
erfgenamen overlijdt en de bij eigen1wndig testament aangestelde algemene legataris nag niet bij presidiale beschikking in het bezit werd gesteld,
worden de tot de nalatenschap behorende rechtsvorderingen door de wettelijke eTfgenamen uitgeoefend (1).
(Art. 1008 B.W.)
(CLAUS, VAN LANGENHOVE T. VAN CAUTER, VAN
AVERMAET)
ARREST

(A.R. nr. 6547)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek en 1676 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep het bestreden vonnis bevestigt, in zover het verweerders vordering ontvankelijk verklaart, met inbegrip van de vrijwillige
tussenkomst van partij Albert Van Cauter, op volgende gronden: «Andreas van
Avermaet is ongehuwd overleden op 29
maart 1983, zonder voorbehouden erfgenamen na te laten. Bij eigenhandig testament van 9 juni 1973 stelde hij Madeleine De Coen aan als enige en algemene
legataris. Deze heeft de nalatenschap
aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving bij regelmatige verklaring van
6 juli 1983. Ze werd in het bezit van de
nalatenschap gesteld bij bevelschrift van
11 oktober 1983. Het aanvaarden van een

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

(1) Zie DE PAGE, Traite, VIII, 2, nrs. 1055 en

!~~~; L. RAUCENT, Les successions, 1981, biz.
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legaat heeft terugwerkende kracht tot
het openvallen van de nalatenschap, zodat voornoemde Madeleine De Coen geacht wordt vanaf 29 maart 1983 eigenaar
te zijn van de nalatenschap en dus ook
van het aan de nalatenschap toebehorend vorderingsrecht met betrekking tot
de betwiste verkoop. Hieruit volgt dat
appellante Vun Avermaet, ofschoon wettelijke erfgenaam, nooit in de nalatenschap gerechtigd is geweest en dus niet
de vereiste hoedanigheid had om op 27
april 1983 de litigieuze rechtsvordering
in te stellen. Voornoemde De Coen heeft
echter bij akte verleden voor notaris
Vanderschoot te Berlare op 3 november
1983 al haar rechten in de nalatenschap
met betrekking tot de betwiste verkoop
afgestaan en overgedragen aan beide appellanten. Hierdoor kwam een einde aan
het gebrek aan hoedanigheid in hoofde
van appellante Van Avermaet en werd
de ingestelde rechtsvordering geregulariseerd. De toelaatbaarheid van een
rechtsvordering moet immers niet uitsluitend beoordeeld worden op het ogenbli~ dat deze wordt ingesteld. Afwezigherd van hoedanigheid bij het instellen
van de vordering, mag geregulariseerd
worden, op voorwaarde dat dit gebeurt
binnen de termijn gesteld voor de uitoefening van het recht in kwestie. Sedert 3
november 1983 behoort het vorderingsrecht in kwestie ook toe aan appellant
Van Cauter. Zijn vrijwillige tussenkomst
op 12 maart 1984 in de geregulariseerde
procedure van appellant Van Avermaet
was dus ontvankelijk (... ). De stelling van
gei:ntimeerden dat appellanten aileen na
3 november 1983 rechtsgeldig een eis
k~nden inst~llen en dat de eis ingeleid
biJ dagvaardmg van 27 april 1983 derhalve onontvankelijk was en dus ook de
vrijwillige tussenkomst van 12 maart
1984, kan n~~t aangenomen worden. Appellanten ZIJn aldus samen als eisers
rr:et de vereiste hoedanigheid, in het ge:
dmg aanwezig sedert 12 maart 1984 dit
is binnen de termijn van twee jaar t~ rekenen van de betwiste verkoop, waarvan
de " compromis " ondertekend werd op
12 oktober 1982 en de notarUHe akte op 3
november 1982. De exceptie, gesteund op
art. 1676 B.W. door gei:ntimeerden opgeworpen, t.a.v. de vordering tot nietigverklaring uit hoofde van benadeling kan
dus evenmin worden aangenomen ',,,

terwijl de hoedanigheid van de verweerders, als voorwaarde van de ontvankelijkheid van de door hen ingestelde
rechtsvordering, dient beoordeeld te worden op het ogenblik waarop die rechts-

1312

Nr. 598

HOF VAN CASSATIE

vordering wordt ingesteld en deze regel
eveneens toepasselijk is op de door verweerster Nadia Van Avermaet ingestelde
rechtsvordering tot nietigverklaring van
de verkoop aan eisers, vastgesteld bij akte van notaris Lemmerling op 3 november 1982, door wijlen Andreas Van Avermaet, van een onroerend goed, voor de
prijs van 500.000 frank, zodat het hof
van beroep door, op grond van vermelde
redengeving te oordelen dat het gebrek
aan hoedanigheid kon worden geregulariseerd na het instellen van de vordering
van verweerders, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
de in het middel aangeduide wetsbepalingen):
Overwegende dat het middel geheel berust op de stelling dat de ontvankelijkheid van een ingestelde
rechtsvordering met betrekking tot
de hoedanigheid van de eiser moet
worden beoordeeld op het tijdstip
waarop de rechtsvordering wordt
ingesteld; dat het middel alleen
de ontvankelijkverklaring van de
rechtsvordering in de persoon van
verweerster aanvecht;
Overwegende dat het arrest vaststelt : dat verweerster de rechtsvordering instelde op 27 april 1983, als
wettige erfgenaam van wijlen Andreas Van Avermaet, overleden op
29 maart 1983 zonder reservataire
erfgenamen achter te laten; dat de
evengenoemde erflater Madeleine
De Coen als enige algemene legataris had aangesteld bij eigenhandig
testament van 9 juni 1973 en dat deze in het bezit werd gesteld bij presidiaal bevelschrift van 11 oktober
1983; dat de ingestelde vordering behoorde tot de nalatenschap van Andreas Van Avermaet;
Overwegende dat hieruit noodzakelijk volgt dat, op het tijdstip van
de instelling van de rechtsvordering,
zijnde 27 april 1983, ingevolge de artikelen 1006 en 1008 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtsvorderingen
toekomende aan de nalatenschap
van wijlen Andreas Van Avermaet
nog steeds door de wettelijke erfgenamen en nog niet door de immers

nog niet in het bezit gestelde algemene legataris konden worden uitgeoefend;
Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden
en mitsdien bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is, zeals door de
verweerders is opgeworpen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
15 juni 1990 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Bii.tzler en Nelissen
Grade.
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CASSATIEMIDDELEN LANG -

GEMIS AAN BEBURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP.

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan belang, is het middel waarin, terecht of
ten onrechte, wordt aangevoerd dat
een hof van beroep het beroepen vonnis had moeten vernietigen, als dat hof
heeft gedaan wat het had moeten doen
indien het was ingegaan op de vordering tot vernietiging van dat vonnis, te
weten uitspraak doen over het geschil
zelf (1).

1---------------(1) Cass., 4 sept. 1987,, A.R. nrs. 5383 en 5399
(A.C., 1987-88, nr. 3); z1e Cass., 29 sept. 1989,
A.R. nr. 6242, redenen, supra, nr. 66.
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(SCHOUKENS J.M. P.V.B.A. T. MR. L!EVENS - CURATOR IN HET FAILL!SSEMENT HOUTZAGERIJ
BRUYLAND P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6889)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 84, 85, 779, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 462, eerste lid, 463 en
466 van boek III, titel I, van het Wetboek
van Koophandel, als vastgesteld bij de
Faillissementswet van 18 april 1851,
doordat het arrest, na te hebben beslist dat de minnelijke ontbinding van de
koop-verkoopovereenkomsten, in uitvoering waarvan eiseres enkele dagen v66r
het faillissement de boomstammen heeft
teruggenomen, te dezen diende te worden aangemerkt als een betaling anders
dan in geld of handelseffecten en derhalve als een verrichting, die met toepassing van artikel 445 van de Faillissementswet ten aanzien van de boedel niet
tegenwerpbaar diende te worden verklaard, besluit tot afwijzing als ongegrond van het hoger beroep, door eiseres
ingesteld tegen het beroepen vonnis,
waarbij zij veroordeeld werd de boomstammen terug ter beschikking te stellen
van verweerder qualitate qua of, bij gebreke hieraan te voldoen, aan verweerder de tegenwaarde van deze bomen te
betalen, zijnde de som van 280.208 frank
met de interesten en de kosten, en dientengevolge tot bevestiging van het beroepen vonnis gewezen op 21 november
1986,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek
het vonnis enkel kan worden gewezen
door het voorgeschreven aantal rechters,
die aile zittingen over de zaak hebben
bijgewoond, een en ander op straffe van
nietigheid; aldus, na een beslissing die
de heropening van het debat beveelt
over een door die beslissing bepaald onderwerp, zodanig dat in feite het vorige
debat over dat punt wordt voortgezet, de
beslissing over de vordering zelf moet
worden gewezen door de rechters, die de
vorige terechtzittingen hebben bijgewoond, tenzij het geding volledig ab initio wordt hervat; te dezen het vonnis van
20 juni 1986, hetwelk, zoals gesteld in
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het beroepen vonnis van 21 november
1986, « de heropening van de debatten
beveelt ten einde partijen nader te horen
over een bepaald punt door de rechtbank
ambtshalve aangevoerd, nl. de gevolgen
t.o.v. de aangevoerde ontbinding van de
overeenkomst van het uitvoerend beslag
voorafgaandelijk deze ontbinding gelegd
door een bepaalde schuldeiser » gewezen
werd door de tweede kamer van de
Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst, samengesteld uit
de heren Jean-Marie de Bruyn, voorzitter, en Andre De Clercq en mevrouw Jeaninne De Ryck, door de voorzitter van
deze rechtbank aangewezen om de heer
Louis Meert, rechter in handelszaken,
wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen van het vonnis, waarover hij mede
heeft beraadslaagd, bij de uitspraak te
vervangen, rechters in handelszaken; de
Rechtbank van Koophandel van Dendermonde, die na de heropening der debatten het beroepen vonnis van 21 november 1986 heeft uitgesproken, weliswaar anders was samengesteld, nu de
kamer bestond uit de heer Jean-Marie
de Bruyn, voorzitter, mevrouw Jeaninne
De Ryck en de heer Andre De Clercq,
rechters in handelszaken, zonder dat uit
de stukken, waarop het Hof vermag acht
te slaan, kan worden afgeleid dat de debatten ab initio werden hernomen; zodat
het vonnis, gewezen op 21 november
1986 door de tweede kamer van de
Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, waarvan de samenstelling verschilt
van die welke het tussenvonnis van 20
juni 1986 heeft uitgesproken, door nietigheid is aangetast, welke het hof van beroep zich in het arrest heeft toegei:\igend
door de bevestiging van het beroepen
vonnis, en dientengevolge het arrest
nietig is (schending van de artikelen 779,
meer in het bijzonder het eerste lid, en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, de rechtbank van
koophandel is samengesteld uit een voorzitter, rechter in de rechtbank van koophandel, en uit rechters in handelszaken;
elke kamer van deze rechtbank overeenkomstig artikel 84 van het Gerechtelijk
Wetboek wordt voorgezeten door een
rechter in de rechtbank van koophandel
en bovendien twee rechters in handelszaken telt; de rechtbank van koophandel
bij het vonnis waarbij zij het faillissement van een handelaar voor geopend
verklaart, in uitvoering van artikel 466
van de Faillissementswet, een van haar
leden als rechter-commissaris aanwijst;
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luidens artikel 463, eerste lid, van de
Faillissementswet, het tot de opdracht
van de rechter-commissaris behoort op
de terechtzitting verslag te doen over aile geschillen waartoe het faillissement
aanleiding geeft; de aanwezigheid van de
rechter-commissaris bij de openbare behandeling van de zaak en het vonnis
derhalve vereist is voor de regelmatige
samenstelling van de zetel en, mitsdien,
voor de geldigheid van het vonnis; te dezen uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt : a) dat de tussen partijen gerezen betwisting betrekking heeft op de al dan niet toepasselijkheid van artikel 445 van de Faillissementswet op de aangevochten verrichting, in uitvoering waarvan eiseres de
boomstammen terugnam, waarvan in het
raam van het onderhavige geding de teruggave wordt gevraagd, en derhalve een
geschil uitmaakt waartoe het faillissement aanleiding geeft, nu het geschil
rechtstreeks uit het faillissement ontstaat en de oplossing ervan moet worden
gevonden in het bijzonder recht dat het
stelsel van het faillissement beheerst; b)
dat, hoewel de heer Louis Meert, rechter-commissaris van het faillissement
van de P.V.B.A. Houtzagerij Bruyland,
v66r de debatten die tot het vonnis van
20 juni 1986 aanleiding hebben gegeven,
verslag heeft gedaan en aanwezig was
bij de openbare behandeling van de zaak
alsook bij de beraadslaging, hi.j evenwel
geen deel meer uitmaakte van de zetel
van de rechtbank van koophandel, die
kennis nam van de zaak na het tussenvonnis van 20 juni 1986 en het vonnis
van 21 november 1986 heeft gewezen; deze onregelmatigheid in de rechtspleging
kan leiden tot de nietigheid van het op
deze procedure gewezen vonnis, nu de
aangeklaagde onregelmatigheid een miskenning van artikel 463, eerste lid, van
de Faillissementswet oplevert, dat een
organieke bepaling van het faillissementsrecht uitmaakt en als dusdanig
van openbare orde is, alsook van de regels die onder de rechterlijke organisatie
ressorteren, neergelegd in de artikelen
84 en 85 van het Gerechtelijk Wetboek,
uit de samenlezing waarvan volgt dat de
rechter-commissaris aanwezig dient te
zijn bij de openbare behandeling en bij
het wijzen van een vonnis over een geschil
waartoe het faillissement aanleiding
geeft, en tevens een schending uitmaakt
van de in artikel 779, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek besloten regel, luidens welke het vonnis enkel kan worden
gewezen door het voorgeschreven aantal
rechters, die aile zittingen over de zaak
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hebben bijgewoond, een en ander op
straffe van nietigheid; zodat het beroepen vonnis van 21 november 1986 dat in
de gegeven omstandigheden werd gewezen buiten de aanwezigheid van de rechter-commissaris van het faillissement,
die tevens afwezig was bij. het onderzoek
van het gerezen geschil, waartoe het faillissement aanleiding had gegeven, na
het tussenvonnis van 20 juni 1986, waarbij de debatten werden heropend over
een welbepaald punt door de rechtbank
vastgesteld, nietig is, en het arrest door
de bevestiging van het beroepen vonnis
zich deze nietigheid toeiHgent (schending
van de artikelen 84, 85, 779, 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, 462, eerste lid, 463
en 466 van boek III, titel I, van het Wethoek van Koophandel, als vastgesteld bij
de Faillissementswet van 18 april 1851);

derde onderdeel, voor zover het Hof
zou oordelen dat het debat ab initio na
het tussenvonnis van 20 juni 1986 werd
hernomen, te dezen zou dienen te worden aangenomen dat de rechter-commissaris van het faillissement niet aileen afwezig was bij het onderzoek van de zaak
en bij het wijzen van het beroepen vonnis, maar tevens geen voorafgaand verslag, zoals voorgeschreven bij artikel
463, eerste lid, van de Faillissementswet
heeft gedaan; het verslag van de rechtercommissaris tot doel heeft de geschilpunten te belichten en de aandacht zowel
van de rechtbank als van de partijen te
vestigen op de moeilijkheden die het debat vertoont; het vereiste van voorafgaand verslag een wezenlijke formaliteit
uitmaakt en de openbare orde aanbelangt, nu dit vereiste is neergelegd in artikel 463, eerste lid, van de Faillissementswet, een organieke bepaling van
het faillissementsrecht; dit verslag met
toepassing van artikel 463, eerste lid,
van de Faillissementswet door de rechter-commissaris dient te worden gedaan
op de terechtzitting; de aanwezigheid
van de rechter-commissaris bij de openbare behandeling van de zaak en het
vonnis dan ook vereist is voor de regelmatige samenstelling van de zetel en
mitsdien voor de geldigheid van het vonnis om de redenen uiteengezet in het
tweede onderdeel van dit middel, waarnaar eiseres verwijst en die zij hierbij
herhaalt; zodat het beroepen vonnis
eveneens in deze veronderstelling met
een nietigheid is aangetast, die het arrest zich toeeigent door het beroepen
vonnis van 21 november 1986 te bevestigen, en het arrest dan ook nietig is
(schending van alle in het middel aange-
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haalde wetsbepalingen, met uitzondering
van de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat het middel aanvoert dat het beroepen vonnis nietig
was, enerzijds doordat het gewezen
werd met schending van artikel 779
van het Gerechtelijk Wetboek, anderzijds doordat de rechter-commissaris, in strijd met artikel 463 van
de Faillissementswet, geen verslag
had gedaan; dat het middel daaruit
afleidt dat het arrest, door het beroepen vonnis te bevestigen, zich
die nietigheid eigen heeft gemaakt
en derhalve ook nietig is;
Overwegende dat, zelfs indien de
rechtbank bij het wijzen van het beroepen vonnis niet naar vereis van
recht was samengesteld en de vergissing had begaan uitspraak te
doen zonder verslag van de rechtercommissaris, de devolutieve kracht
van het onbeperkte hoger beroep
van eiseres meebracht dat de appelrechters, voor zover het beroepen
vonnis nietig was om de aangegeven
redenen, na vernietiging ervan uitspraak dienden te doen over de
zaak zelf; dat de appelrechters, door
over de zaak zelf uitspraak te doen,
gedaan hebben wat·ze moesten doen
indien ze vooraf het beroepen vonnis nietig hadden verklaard;
Overwegende dat het arrest weliswaar het dictum van het beroepen
vonnis overneemt, maar daartoe
slechts steunt op eigen redenen; dat
het zich daardoor de beweerde nietigheid van het beroepen vonnis niet
eigen maakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever · de h. Caenepeel - Gelijk-

Juidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Geinger.
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1° BEWIJS -

EURGERLIJKE ZAKEN - EEKENTENIS (ERKENNING) - ADVOCAAT - GELDIGHEID - VEREISTE.

2° ADVOCAAT NIS) -

ERKENNING (BEKENTEGELDIGHEID - VEREISTE.

1° en 2° De bekentenis als bewijsmiddel

moet uitgaan van de partij tegen wie
ze wordt aangevoerd of van haar bijzonder gevolmachtigde; een advocaat
is niet gerechtigd om namens zijn
client een bekentenis af te Jeggen, tenzij die client hem daartoe een bijzondere volmacht heeft gegeven (1). (Artt.
440 en 850 Ger.W.)
(' ONDERNEMINGEN SEEM EN SIX CONSTRUCT »
N.V. T. UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN
E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7046)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen:
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het Vlaamse Gewest :

............. ..
(1) Zie Cass., 18 nov 1988, A.R. nr. 6093
(A.C., 1988-89, nr. 166), en 18 dec. 1989, A.R. nr
6668 (ibid., 1989-90, nr 248).
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de andere verweerders:

Over het derde middel: schending van
de artikelen 1350, inzonderheid 4°, 1354,
1356 van het Burgerlijk Wetboek, 440,
728, inzonderheid § 1, 848, 849 en 850 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest weigert het bestaan
van een bekentenis door eerste en tweede verweerder van het tot stand komen
van een overeenkomst tussen eiseres en
tweede verweerder met als voorwerp de
in de gedinginleidende dagvaarding gevorderde vergoeding te erkennen, op
grond: << dat de door (eiseres) voorgehouden aanwezigheid van een gerechterlijke
bekentenis over het bestaan van de voorgehouden onderhandse overeenkomst in
conclusies van (eerste en tweede verweerder) niet kan worden aangenomen,
nu deze conclusies niet door de partijen
zelf werden ondertekend, en (eiseres)
niet aantoont, dat de raadslieden van
(eerste en tweede verweerder) over het
speciaal daartoe vereist mandaat zouden
beschikken >>,
terwijl de advocaat optreedt als gevolmachtigde van de partij, zonder dat hij
van enige volmacht hoeft te doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist : dit mandaat ad litem
de bevoegdheid insluit vrijwillig een
rechtsfeit te erkennen, onverminderd het
recht van de partij tot ontkentenis van
proceshandeling, en de mogelijkheid
voor de rechter om op verzoek van een
partij te weigeren rekening te houden
met een erkenning die niet gewettigd is
door de handtekening van degene van
wie zij uitgaat of van een bijzondere gemachtigde; het arrest derhalve door de
mogelijkheid om de erkenning door de
advocaten van eerste en tweede verweerder bij conclusie van het bestaan van de
overeenkomst tussen partijen afhankelijk te maken, hetzij van de handtekening van de conclusies door partijen zelf,
hetzij van de overlegging van een bijzondere volmacht, de in het middel genoemde wettelijke bepalingen schendt :

Dat een advocaat niet gerechtigd
is namens zijn client een bekentenis
te doen, tenzij die client hem daartoe een bijzondere volmacht heeft
gegeven;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 juni 1990 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Nelissen Grade, De Gryse en Biitzler.
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OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW GOEDER TROUW - BEGRIP.

Op de enkele grand dat een contracterende partij, die betaling van uitgevoerde werken vordert, wist dat het
werk was afgekeurd - ongeacht of
haar dit al dan niet kon worden toegerekend - kan de rechter niet wettig
beslissen dat wegens de goede trouw,
die ten grondslag moet liggen aan de
uitvoering van de overeenkomsten, de
schuldeiser de factuurvoorwaarde aan
de schuldenaar niet kan tegenwerpen,
waaruit valt af te leiden dat de schuldenaar te laat heeft geprotesteerd (1).
(Art. 1134, derde lid, B.W.)

Overwegende dat een bekentenis,
als bewijsmiddel, moet uitgaan van
de partij tegen wie ze wordt aange- 1----------------voerd, of van haar bijzonder gevol(1) Zie Cass., 30 nov. 1989, A.R. nr. 8458
machtigde;
(A.C., 1989-90, nr 206).
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(ROESKE N.V. T. EUROPEAN TUBES B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. nr. 7055)
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te worden gebracht (... ), omdat (eiseres),
voorafgaandelijk het opstellen van de
kwestieuze factuur, wist dat de werken
niet aanvaard werden omdat zij door de
firma Vin!;!otte werden afgekeurd "•

terwijl, ...

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 702, 774, 807, 1042 en 1138,
2° van het Gerechtelijk Wetboek, van
h~t algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging, van het beschikkingsbeginsel dat de autonomie van de
procespartijen bij het bepalen van de
grenzen van hun geschil voorschrijft
als bevestigd in voormelde bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek - en van
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht slechts
kan worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn en strikt dient te worden gei:nterpreteerd, als onder meer bevestigd
in de artikelen 824 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep oordeelt :
In dit concreet geval zijn er (... ) voldoende elementen aanwezig om te besluiten dat (eiseres) zelf het protest (tegen haar factuur) "in tempore non
suspecto" als tijdig heeft aangezien. Zij
heeft zich immers na het protest d.d.
11.10.1985 niet beroepen op de laattijdigheid hiervan; zij deed zulks evenmin na
de herinneringsbrief d.d. 17.10.1985 van
de advocaat van (verweerster), waarin
(eiseres) onder meer gevraagd werd h~ar
standpunt te Iaten kennen. Haar emge
reactie op voormelde brieven was het Iaten uitbrengen van een dagvaarding ten
grande op 8.11.1985 strekkende tot opvordering van het factuurbedrag, vermeerderd met boetebeding en intresten zonder dat evenwel in deze dagvaarding
gewezen werd op een laattijdig I?rotest.
Hiervan is eerst sprake in conclusies d.d.
05.05.1986 (...). Zulks is laattijdig en uit
hetgeen voorafgaat blijkt ten genoegen
van recht dat (eiseres) zelf verzaakt
heeft aan de toepassing van dit onderdee! van haar factuurvoorwaarden. De
toepassing van de factuurvoorwaarden
op dit punt zou in dit geval daarenboven
in strijd zijn met de goede trouw waarmee overeenkomsten ten uitvoer dienen
«

derde onderdeel, hoewel het in artikel
1134 van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde beginsel dat overeenkomsten te
goeder trouw moeten worden uitgevoerd,
een contractpartij verbiedt misbruik te
maken van de rechten die dit contract
haar toekent, en dergelijk misbruik onderstelt dat wanneer die partij, uitsluitend in h~ar eigen belang, gebruik
maakt van een recht dat zij aan de overeenkomst ontleent, zij daaruit een voordeel haalt dat buiten verhouding is met
de correlatieve last van de andere partij;
de loutere omstandigheid dat de schuldeiser van een factuur, v66r het opstellen
daarvan, wist dat de door de hem uitgevoerde werken niet zouden worden aanvaard nu ze door een derde firma zouden
worden afgekeurd, geenszins de vaststelling impliceert dat hij, door het inroepen
van het factuurbeding betreffende de
laattijdigheid van het protest vanwege
de schuldenaar, een voordeel. bekomt dat
buiten verhouding is met de correlatieve
last van de schuldenaar, te meer daar de
aangestelde deskundige - wiens opdracht wordt bevestigd - onder meer
gelast werd te « zeggen of deze werken
(al dan niet) volgens de regels van de
kunst uitgevoerd werden » en « een
antwerp van afrekening tussen partijen >>
op te stellen, rekening houdend met de
uitgaven genoodzaakt ingevolge een
« eventuele >> wanuitvoering; zodat het
hof van beroep niet wettig heeft kunnen
oordelen dat de door eiseres gevraagde
toepassing van artikel 9 in fine der factuurvoorwaarden in strijd zou zijn met
de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten, op grand aileen dat eiseres,
voor het opstellen van de bewuste factuur, « wist dat de werken niet aanvaard
werden omdat zij door de firma Vin!;!otte
werden afgekeurd >>, zonder vast te stellen dat de nadelen die er voor verweerster zouden uit voortvloeien, niet in verhouding staan tot de voordelen die
eiseres haalt uit de uitoefening van voormeld contractueel beding (schending van
artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek) :
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « de toepassing van de factuurvoorwaarden op dit punt », te
weten betreffende de tijdigheid van
het protest van verweerster, << in dit
geval daarenboven in strijd (zou)
zijn met de goede trouw, waarmee
overeenkomsten ten uitvoer dienen
te worden gebracht (cfr. artikel
1134, al. 3, van het Burgerlijk Wetboek) omdat (eiseres), voorafgaandelijk het opstellen van de kwestieuze
factuur, wist dat de werken niet
aanvaard werden omdat zij door de
firma VinQotte werden afgekeurd »;
dat het arrest anderzijds het beroepen vonnis bevestigt, waarin een
deskundigenonderzoek wordt bevolen om te << zeggen of deze werken
volgens de regels van de kunst uitgevoerd werden; (...) hierbij rekening houdend met de uitgaven genoodzaakt ingevolge een eventuele
wanuitvoering; (... ) »;

Nr. 601
3e

KAMER -

EUROPESE

18 juni 1990

GEMEENSCHAPPEN

PREJUDICIELE GESCH!LLEN - E.E.G.-VERORDENING 1408171 SOCIALE ZEKERHEID - UITLEGGING NOODZAKEL!JK.

Wanneer de uitlegging van de E.E.G.-verordening 1408/71 Sociale Zekerheid
voor het Hoi van Cassatie noodzakeJijk is om arrest te wijzen, wendt het
Hoi zich, in de regel, tot het Hoi van
Justitie om, bij wijze van prejudiciele
beslissing; uitspraak te doen (1). (Art.
177 E.E.G-Verdrag.)
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
T. DE PAEP)
ARREST

(A.R. nr. 7012)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1988 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

Overwegende dat de rechters, op
de enkele grond dat eiseres wist dat
Over het middel : schending van de arhet werk was afgekeurd, ongeacht
of haar dit kon worden toegerekend tikelen 1, 7, 58, § 1, 1o en 3°, en 76, § 1, 4°,
of niet, niet wettig hebben kunnen van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 (artikel 58 als van kracht v66r
beslissen dat eiseres de bedoelde de
wetswijziging bij koninklijk besluit
factuurvoorwaarde niet te goeder nr. 530 van 31 maart 1987; artikel 76 als
trouw kon tegenwerpen;
van kracht v66r de wetswijziging bij de
wet van 1 augustus 1985), 89 van de

Dat het onderdeel in zoverre ge- wet van 5 juni 1928 houdende regeling
grond is;
van de arbeidsovereenkomst wegens

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.
15 juni 1990 - 1e kamer - Voorzitter:
h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclLisie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler
de

scheepsdienst, 13, 2, b, en 14, 2, c, van de
Verordening van de E.E.G. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op loontrekkenden
en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (Publikatieblad 5
juli 1971, L 149/2 e.v.) en 97 van de
Grondwet,
doordat het arbeidshof allereerst vaststelt dat in de nacht van 15 op 16 februari 1980 het vaartuig Hosanna mogelijk
op zee zou zijn vergaan, waarbij dan 5
personen vermist bleven, onder meer
Germain Ackx en Piet Ackx, dat beiden
als officieel overleden werden erkend bij
vonnis van de Rechtbank van Eerste

1----------------(1) Cass., 3 okt. 1983, A.R. nr 6688 (A.C.,
1983-84, nr 58).
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Aanleg te Brugge van 15 september 1981
en dat het schip, na te zijn gestrand op
20 juli 1979 met grote schade tot gevolg,
onzeewaardig was verklaard, maar toch
werd verkocht aan een firma naar Engels recht, die het schip als Brits vaartuig liet registreren op 14 februari 1980;
het arbeidshof vervolgens oordeelt :
« Krachtens artikelen 58, § 1, 1°, en 76,
§ 1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, moeten de bemanningsleden die op een Belgisch vaartuig het
slachtoffer worden van een arbeidsongeval, op grond van deze wet worden vergoed en uiteraard ook familieleden van
de getroffen zeelieden die bij een arbeidsongeval zijn overleden. De weigering van het Fonds voor Arbeidsongevallen om tot vergoeding over te gaan,
steunt hoofdzakelijk op de omstandigheid dat het vaartuig terzake de Belgische nationaliteit niet bezat op het ogenblik van het ongeval. De discussie tussen
partijen heeft betrekking op deze nationaliteit en de al dan niet geldige verkoopsovereenkomst van het schip Hosanna. Er dient benadrukt dat deze
discussie irrelevant is, gelet op artikel
14 ter, aanhef en 4, van de " Verordening
E.E.G. nr. 1408/71 " waarbij de bijzondere regels voor zeelieden werden omschreven met betrekking tot de toepasselijke wetgeving: "voor degene die werkzaamheden in loondienst uitoefent aan
boord van een zeeschip dat onder de
vlag van een Lid-Staat vaart en voor die
werkzaamheden wordt beloond door een
onderneming of persoon die haar zetel of
zijn domicilie op het grondgebied van
een ander Lid-Staat heeft, is de wetgeving van de laatst bedoelde Staat van
toepassing indien hij zijn woonplaats op
het grondgebied van die Staat heeft. In
dat geval wordt voor de toepassing van
de genoemde wetgeving de onderneming
of degene die het loon betaalt als werkgever aangemerkt ". Zulks betekent (...)
dat het Fonds voor Arbeidsongevallen tot
taak heeft krachtens de Belgische arbeidsongevallenwetgeving de schade te
vergoeden ingevolge arbeidsongevallen
overkomen aan Belgische zeelieden die
zowel op een Belgisch vissersvaartuig
varen als aan bemanningsleden die hun
woonplaats in Belgie hebben en hun arbeidsovereenkomst uitvoeren op een zeeschip dat onder een vlag van een LidStaat, in casu de Engelse vlag, vaart en
die voor die werkzaamheden worden beloond door een onderneming die haar
maatschappelijke zetel in Belgie heeft.
Aldus is het terzake overbodig de discussie tussen partijen te beoordelen met be-
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trekking tot de geldigheid van de verkoopsovereenkomst van het bedoelde
schip en of zulks al dan niet aan de geldigheidsvoorwaarden, registratie en ministeriele toelatingen van verkeerswezen
beantwoordde »; na te hebben vastgesteld dat « Piet Ackx als 17-jarige
scheepsjongen aan boord was van het
schip toen dit op 14 februari 1980 uit Plymouth is uitgevaren en een van de 5 benamingsleden was toen het schip is verdwenen », dat « uit de voorgelegde
bescheiden blijkt dat Piet Ackx tijdens
het jaar 1980 op de loonlijst stond van de
p.v.b.a. Ackx en hem uit hoofde van zijn
arbeid door deze werkgeefster loon werd
uitbetaald , en dat « gelet op zijn hoedanigheid van scheepsjongen, zijn leeftijd
en activiteiten die van een scheepsjongen worden verwacht, met zekerheid
(mag) aanvaard worden dat deze jonge
matroos onder leiding, gezag en toezicht
van de p.v.b.a. De Pax stand », het arbeidshof oordeelt: « Derhalve mag aanvaard worden, wat Piet Ackx betreft, dat
krachtens artikel 14ter aanhef en artikel
4 van de verordening (E.E.G. nr. 1408/71)
(eiser) gehouden is tot betaling van de
vergoedingen inzake de artikelen 58, § 1,
1°, en 76, § 1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet. (Eiser) kan niet gevolgd worden
waar hij de stelling verdedigt dat de
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst een einde neemt door de officieel vastgestelde onzeewaardigheid van
het schip (art. 89 van de wet van 5
juni 1928) en derhalve in casu er geen
arbeidsovereenkomst zou bestaan hebben op het ogenblik van het vergaan van
het schip. Het staat wei vast dat het
schip naar aanleiding van de stranding
op 20 juli 1979 onzeewaardig was verklaard en dat er verbod bestond dit schip
op zee te laten varen tot zolang geen
goedgekeurde herstelling was uitgevoerd,
terwijl wegens gebrek aan voldoende
geldmiddelen deze herstelling niet werd
uitgevoerd. Het staat anderzijds echter
ook vast dat, niettegenstaande dit verbod, dit schip wei zee had gekozen en
onder meer door Germain en Piet Ackx
bemand was, op last van de p.v.b.a. De
Pax »; het arbeidshof onder gedeeltelijke
bevestiging van het eerste vonnis verweersh:ir voor het verlies van haar zoon
een lijfrente toekent lastens eiser, ten
belope van 20 % van het j aarloon, begroat op 384.869 frank,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 13.1 van de E.E.G.-verordening 1408/71 betreffende de toepassing
van de sociale-zekerheidsregelingen op
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loontrekkenden en hun gezinnen die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, de werknemer in beginsel onderworpen is aan de wetgeving van slechts een
lidstaat, hetgeen, overeenkomstig artikel
13.2 van dezelfde verordening, voor de
·vyerkne~er aan board van een schip, de
hdstaat 1s waarvan het schip de vlag
voert; overeenkomstig artikel 14.2.c van
genoemde verordening het eerstgenoemde beginsel uitzondering lijdt voor
degenen die werkzaamheden in loondienst uitoefenen aan board van een zeeschip dat onder de vlag van een lidstaat
vaart en die voor die werkzaamheden
worden beloond door een onderneming
of persoon die haar zetel of zijn domicilie op het grondgebied van een andere
lidstaat heeft, waarbij de wetgeving van
~e .laa~st bedoelde staat van toepassing
1s, md1en de werknemer zijn woonplaats
op het grondgebied van die staat heeft·
deze principes inderdaad tot gevolg heb~
ben dat overeenkomstig de Belgische arbeidsongevallenwetgeving
de
schade
moet vergoed worden die ingevolge arbeidsongevallen opgelopen wordt door
bemanningsleden die hun woonplaats in
Belgie hebben en hun arbeidsovereenkomst uitvoeren op een zeeschip dat onder een vlag van een lidstaat vaart en
die voor die werkzaamheden worden' beloond door een onderneming die haar
maatschappelijke zetel in Belgie heeft·
eiser derhalve slechts tot tussenkomst
zal gehouden zijn indien de door de Belgische wet daartoe gestelde voorwaarden
vervuld zijn; overeenkomstig artikel 58,
§ 1, 1°, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, als van kracht op het ogenblik van het vermoedelijke ongeval, het
Fonds voor Arbeidsongevallen tot taak
heeft de schadeloosstelling inzake de arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden te verzekeren; overeenkomstig artikel 76, § 1, 4°, van dezelfde wet, waarvan
het arbeidshof de toepassing voorhoudt
als zeelieden worden beschouwd : « d~
bemanning van een Belgisch vissersvaartuig »; het arbeidshof te dezen eiser bijgevolg niet wettig tot tussenkomst kon
veroordelen op grand van artikel 58, § 1,
1°, en 76, § 1, 4°, van de Arbeidsongvallenwet, zonder vast te stellen dat Pieter
Ackx, ingevolge wiens overlijden verweerster vergoeding eiste, als bemanningslid op een Belgisch vissersvaartuig
voer; het arbeidshof derhalve, nu het integendeel van oordeel was dat het ter zake overbodig was de discussie tussen de
partijen te beoordelen met betrekking
tot de geldigheid van de verkoopsovereenkomst van het betreffende schip, en
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of zulks al dan niet aan de geldigheidsvoorwaarden, registratie en ministeriele
toelatingen van verkeerswezen beantwoordde, en vaststelde dat het litigieuze
schip onder Britse vlag voer, niet wettig
eiser tot tussenkomst kan veroordelen
(schending van de artikelen 58, § 1, 1°,
en 76, § 1, 4°, van de wet van 10 april
1971 en voor zoveel nodig 13, 2, b, en 14,
2, c, van de verordening van de E.E.G.
nr. 1408171);

tweede onderdeel, voor zover het arbeidshof wettig kan oordelen dat te dezen de Belgische wetgeving toepasselijk
was, diende te worden nagegaan of er
ten aanzien van Piet Ackx sprake kon
zijn van een arbeidsongeval, dit is een
ongeval overkomen tijdens en door de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
derhalve vereist was dat Piet Ackx door
een arbeidsovereenkomst verbonden was
op het ogenblik dat het ongeval tussenkwam; eiser in dat verband bij conclusie
aanvoerde dat, overeenkomstig artikel
89, 2°, van de wet van 5 juni 1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst, deze overeenkomst, van welke aard zij oak moge
weze, ten einde loopt door het verlies, de
officieel vastgestelde onzeewaardigheid,
het nemen of het opbrengen van het
schip; zoals door eiser bij conclusie aangevoerd en door het arbeidshof erkend,
het schip naar aanleiding van de stranding op 20 juli 1979 onzeewaardig was
verklaard en er verbod bestond om dit
schip op zee te laten varen tot zolang
geen goedgekeurde herstelling was uitgevoerd, hetgeen, luidens de vaststellingen
van het arrest, niet geschiedde, zodat elke eventuele arbeidsovereenkomst met
de bemanning moest worden geacht ten
einde te zijn gekomen; het arbeidshof
derhalve niet wettig kan besluiten dat
Piet Ackx wel degelijk verbonden was
door een arbeidsovereenkomst, en het
ongeval hem overkomen een arbeidsongeval uitmaakte tot vergoeding waarvan
eiser diende tussen te komen (schending
van de artikelen 1, 7, 58, § 1, 1°, en 76,
§ 1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, en 89, 2°, van de wet van 5
juni 1928);

Overwegende dat de feiten aan de
hand van de vaststellingen van het
arrest als volgt kunnen worden
weergegeven : 1. het vissersschip
Hosanna was eigendom van de
P.V.B.A. De Pax te Knokke-Heist
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(Belgie), waarvan de verweerster
Madeleine de Paep zaakvoerster
was; 2. ten gevolge van een stranding in de buurt van Scheveningen
liep het schip op 20 juli 1979 grote
schade op en het werd onzeewaardig verklaard; 3. niettemin werd het
schip op 29 januari 1980 verkocht
aan Minerva Fisheries Ltd., een firma naar Engels recht, en door deze
op 14 februari 1980 te Guernsey als
Brits vaartuig geregistreerd; 4. van
de aankopende firma was een zekere O'Connors samen met zijn echtgenote voor de helft eigenaar, terwijl de andere helft van de aandelen
toebehoorde aan Germain Ackx en
zijn echtgenote Madeleine De Paep,
verweerster; voor zijn laatste reis
werd het schip nog snel verzekerd
voor 82.000 pond; 5. in uiterst verdachte omstandigheden zou het
schip in de nacht van 15 op 16 februari 1980 mogelijk op zee vergaan
zijn, waarbij dan vijf personen vermist bleven, onder wie de schipper
Germain Ackx en de scheepsjongen
Piet Ackx, respectievelijk echtgenoot en zoon van Madeleine De
Paep; heiden werden als officieel
overleden erkend bij vonnis van 15
september 1981 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge;
Overwegende dat volgens de op
het tijdstip van het ongeval bestaande regeling, krachtens artikel 13, lid
2, b, van de E.E.G.-verordening nr.
1408/71 betreffende de toepassing
van de sociale zekerheidsregelingen
op loontrekkenden en hun gezinnen,
die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen, « op de werknemer die
werkzaam is aan boord van een
schip dat onder de vlag van een LidStaat vaart, de wetgeving van die
Staat van toepassing (is) »;
Dat echter, krachtens artikel 14,
lid 2, sub c, van de verordening, « op
de werknemer die werkzaam is aan
boord van een zeeschip dat onder de
vlag van een Lid-Staat vaart en voor
die werkzaamheden wordt beloond
door een onderneming of een persoon die haar zetel of zijn domicilie
op het grondgebied van een andere
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Lid-Staat heeft, de wetgeving van
laatstbedoelde Staat van toepassing
(is), indien hij zijn woonplaats op
het grondgebied van die Staat
heeft », en in dat geval voor de toepassing van de genoemde wetgeving
de onderneming of degene die het
loon betaalt, als werkgever wordt
aangemerkt;
Overwegende dat het arrest ervan
uitgaat dat de getroffene zijn woonplaats had in Belgie, werkzaam was
aan boord van een vissersvaartuig
en beloond werd door een onderneming die haar zetel had in Belgie;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de artikelen
1, 58 en 76 van de Arbeidsongevallenwet blijkt dat deze wet toepasselijk is op zeelieden varend ter visserij;
Dat eiser, krachtens artikel 58,
§ 1, tot taak heeft: « 1o de schadeloosstelling inzake de arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden te
verzekeren overeenkomstig de bepalingen van deze wet »;
Dat, krachtens artikel 76, § 1, als
zeelieden worden beschouwd : « 4°
de bemanning van een Belgisch vissersvaartuig »; dat, luidens § 2 van
dit artikel, als reders worden beschouwd « alle natuurlijke of rechtspersonen die een koopvaardijschip
of een vissersvaartuig onder Belgische vlag uitrusten, onverschillig
welke rechtstitel zij daarop hebben »;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat, nu het vaartuig in
kwestie onder Engelse vlag voer, de
Arbeidsongevallenwet op zichzelf
geen toepassing kon vinden;
Dat evenwel de vraag rijst in hoeverre toepassing moet worden gemaakt van de Verordening nr.
1408/71 omdat te dezen de getroffene zijn loon ontving van een onderneming die haar zetel had in Belgie;
Dat, als de Belgische Arbeidsongevallenwet moet worden toegepast,
de rechthebbenden van de getroffene geen aanspraak kunnen rnaken
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op vergoeding omdat de getroffene
geen deel uitmaakte van de bemanning van een Belgisch vaartuig;
Overwegende dat er aanleiding is
om aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen de hierna geformuleerde vraag te stellen;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat de zoon van verweerster, ingevolge artikel 89 van de
wet van 5 juni 1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst
wegens scheepsdienst, niet door een
arbeidsovereenkomst was verbonden toen hij door het ongeval was
getroffen;
Overwegende dat artikel 1 van de
wet van 5 juni 1928 bepaalt: « Voor
de toepassing van deze wet wordt
verstaan : 1o onder " reder" : elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die, met het oog op een zeetocht als winstgevende verrichting,
een schip uitrust onder Belgische
vlag, onverschillig welke titel hij op
dit schip bezit »;
Dat de bepalingen van deze wet,
luidens artikel 1'7, niet van toepassing zijn « op de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst, door
een Belgische zeeman, zelfs in Belgie, gesloten voor een dienst van
een vreemd schip >>;
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat de wet van 5 juni 1928
geen toepassing vond, omdat het
vaartuig niet onder Belgische vlag
was uitgerust;
Dat evenwel de vraag rijst of voor
de toepassing van de artikelen 13,
lid 2, b, en 14, lid 2, c, van de Verordening nr. 1408/71 de arbeidsverhouding tussen de schepeling en de onderneming die hem bezoldigt, moet
worden beoordeeld volgens de wetgeving van het land waar de onderneming haar zetel heeft;
Dat er aanleiding toe bestaat
dienaangaande een vraag tot uitlegging aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen te stellen;

Nr. 601

Om die redenen, schort de uitspraak op totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudicH3le beslissing uitspraak zal hebben gedaan
over de volgende vragen :
Gesteld dat een persoon die zijn
woonplaats heeft in Belgie, werkzaam is aan boord van een onder
Engelse vlag varend vissersvaartuig
en bezoldigd wordt door een onderneming die haar zetel heeft in Belgie, aan boord van het schip getroffen wordt door een arbeidsongeval :
1. Moeten de artikelen 13, lid 2, b,
(oud - thans c), en 14, lid 2, c, (oud thans 14ter) van de E.E.G.-verordening nr. 1408/71 aldus worden uitgelegd dat de arbeidsverhouding tussen de getroffene en de onderneming die hem bezoldigt, beoordeeld
moet worden volgens de wet van het
land waar de onderneming haar zetel heeft?
2. Moeten de bepalingen van de
E.E.G.-regeling betreffende het vrije
verkeer en de gelijke behandeling
van de arbeidskrachten van de lidstaten, inzonderheid de artikelen 48
en 51 van het E.E.G.-Verdrag en de
artikelen 3, lid 1, 13, lid 2, b (oud thans c), en 14, lid 2, c, (oud - thans
14ter) aldus worden uitgelegd dat zij
beletten dat de wet van het aangewezen land die de arbeidsovereenkomst regelt, en de wet van datzelfde land die de vergoeding van
arbeidsongevallen regelt, tot gevolg
hebben dat de getroffene in zijn verhouding tot de onderneming die
hem bezoldigt, en in zijn verhouding, alsmede die van zijn rechthebbenden, tot de arbeidsongevallenverzekeraar zich niet op die wetten
kunnen beroepen omdat het vaartuig niet uitgerust is onder de vlag
van het land waar de onderneming
haar zetel heeft?
18 juni 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Biitzler.
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Het arbeidshof heeft in deze zaak een
eindbeslissing genomen omtrent het geschil dat via de arrondissementsrecht3• KAMER - 18 juni 1900
bank bij de arbeidsrechtbank aanhangig
was gemaakt, met name over het recht
op rente op loon en opzeggingsvergoe1° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE ding. Krachtens artikel 1017 dient het arbeidshof dus uitspraak te doen over de
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - GEveroordeling in de kosten van het aanSCHIL TUSSEN EEN WERKNEMER EN DE CUhangig gemaakte geschil.
RATOR VAN DE FAILLIETE WERKGEVER EINDARREST VAN HET ARBEIDSHOF - VERDeze verplichting is algemeen, « tenzij
bijzondere wetten anders bepalen >>. DeOORDELING VAN DE CURATOR IN DE KOSTEN
VAN HET HOGER BEROEP.
ze uitzondering werd in artikel 1017 ingevoegd door de wet van 24 juni 1970.
2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSE- Bedoeling ervan was alleen rekening te
houden met bestaande sociale wetten die
MENTSAKKOORD EN GEREC.HTE- een bijzondere kostenregeling voorschreLIJK AKKOORD - BEVOEGDHEID - GE- ven, bij voorbeeld inzake arbeidsongevalRECHTSKOSTEN - GESCHIL TUSSEN EEN
len, beroepsziekten en ziekte- en invaliWERKNEMER EN DE CURATOR VAN DE FAILditeitsverzekering (3).
LIETE WERKGEVER- EINDARREST VAN HET
Hoe beperkt de draagwijdte van de beARBEIDSHOF - VEROORDELING VAN DE CUoogde uitzondering ook was, niets belet
RATOR IN DE KOSTEN VAN HET HOGER BE- dat ook andere wetsbepalingen - incluROEP.
sief die van het Gerechtelijk Wetboek afwijken van de in artikel 1017 geformu1o en 2° Wanneer een geschil tussen een leerde algemene regel.
werknemer en de curator van de failIn deze zaak moet die afwijking dan
liete werkgever bij de arbeidsgerechten aanhangig is, verwijst het eindar- vervat liggen in artikel 574, zo, volgens
rest van het arbeidshof over dat ge- hetwelk de rechtbank van koophandel
schil de in het ongelijk gestelde cura- kennis neemt « van vorderingen en getor in de kosten van het hager beroep schillen rechtstreeks ontstaan uit het
faillissement (...) en waarvan de gege(1). (Artt. 574, 2°, en 1017 Ger. W.)
vens voor de oplossing zich bevinden in
het bijzonder recht dat het stelsel van
(DAUWE - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT het faillissement (... ) beheerst >>.
De vraag of de veroordeling van de cuBULKCHARTERING N.V. T. MICHOT E.A.)
rator in de kosten a! dan niet een boeAdvocaat-generaal Lenaerts heeft in delschuld doet ontstaan, moet ongetwijfeld worden beantwoord met toepassing
substantie gezegd:
van het faillissementsrecht. Maar de bij
Het tweede middel komt op tegen ei- het arbeidshof aanhangig gemaakte vorsers veroordeling in de kosten van het dering betreft niet de kostenregeling.
hager beroep. Geruggesteund door ge- Volgens de vaste rechtspraak van het
zaghebbende auteurs (2), betoogt eiser Hof (4) is de veroordeling in de kosten
dat die veroordeling tot gevolg heeft dat « een rechtsgevolg van de beslissing over
de schuld een boedelschuld wordt, en dat de grand van het geschil >>. Om de bedie beslissing tot de uitsluitende be- voegde rechtbank aan te wijzen, dient
voegdheid van de rechtbank van koop- niet de veroordeling in de kosten in aanhandel behoort.
merking te worden genomen, maar wel
Luidens artikel 1017 van het Gerechte- het aanhangig gemaakte geschil over het
lijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis recht op rente. Om daarover uitspraak te
de in het ongelijk gestelde partij in de doen was ongetwijfeld niet de rechtbank
kosten, tenzij bijzondere wetten anders van koophandel maar de arbeidsrechtbepalen.
bank bevoegd, vooral omdat de zaak
(1) Zie cone!. O.M.

(2) VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de
faiilite, nr. 462; CAVENAILE, « Incidence de Ia
faillite sur les depens devant les juridictions
du travail >>, in Annales de droit de Liege,
1983, 158.

(3) Senaat, 1969-1970, Gedr. St. nr. 11, biz. 8,
en nr. 138, biz. 6; Kamer, id., nr. 583/3, biz. 7.
(4) Cass., 11 feb. 1977 (A.C., 1977, 649) en 11
mei 1989, A.R. nr. 8442 (A.C., 1988-89, nr. 518).
Zie ook Cass., 22 okt. 1971 (A.C., 1972, 196) met
cone!. eerste advocaat-generaal Mahaux.
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naar deze laatste was verwezen door de
arrondissementsrechtbank. Dan is het
arbeidshof in hoger beroep eveneens bevoegd. Doet dit uitspraak over het geschil met een eindarrest, dan moet het,
krachtens artikel 1017, de in het ongelijk
gestelde partij in de kosten van het hoger beroep veroordelen, onverschillig of·
dit de curator dan wel de werknemer is.
Artikel 574, 2°, maakt daarop ten aanzien
van de curator geen uitzondering.
Het middel faalt.
Conclusie : verwerping.

1017 van het Gerechtelijk Wetboek aileen gerechtigd is de gerechtskosten te
vereffenen en de zaak naar de rechtbank
van koophandel terug te sturen voor verdere afhandeling; het arrest derhalve,
door de curator in de kosten te verwijzen de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 574, meer bepaald het
tweede lid, en 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest na het hoger beroep
van de verweerders strekkende tot het
toekennen van interesten op opzeggingsvergoedingen en achterstallige lonen ontvankelijk en gegrond te hebben verklaard voor zover deze interesten op
nettobedragen berekend waren, en de
zaak voor verdere afhandeling naar de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen te hebben verwezen, eiser in zijn hoedanigheid
van curator van het faillissement van de
N.V. Bulkchartering in de kosten van het
hoger beroep verwijst, om de volgende
reden : « De curator moet gelet op het
bepaalde in artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek in de kosten van het hoger beroep verwezen worden >>, en deze
kosten voor iedere verweerder op een bepaald bedrag vereffent,
terwijl de beslissing de curator in de
gerechtskosten te verwijzen waardoor
ten laste van de curator een veroordeling
wordt uitgesproken en de aard van deze
schuldvordering wordt bepaald, met name dat het gaat om een schuldvordering
van de massa, overeenkomstig artikel
574, meer bepaald het tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, als zijnde een
beslissing op een vordering of geschil
rechtstreeks ontstaan uit een faillissement tot de uitsluitende bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel behoort;
het arbeidsgerecht op grond van artikel

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

Overwegende dat het arbeidshof,
recht doende op het hoger beroep
tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank, uitspraak doet krachtens
een bevoegdheid die aan het arbeidshof eigen is; dat het arrest,
door eiser in de kosten van het haARREST
ger beroep te veroordelen, de artikelen 574 en 1017 van het Gerechtelijk
(A.R. nr. 7100)
Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
HET HOF; - Gelet op het bestre- aangenomen;
den arrest, op 25 mei 1989 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

18 juni 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en Dassesse.
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KAMER -

18 juni 1990

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING WERKLOOS WEGENS OMSTANDIGHEDEN ONAFHANKELIJK
VAN ZIJN WIL - BEGRIP.

Niet werkloos wegens omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil is de werknemer die met zijn werkgever verbonden blijft door een arbeidsovereenkomst, maar deze niet uitvoert hoewel
hij arbeidsgeschikt is. (Art. 126, eerste
lid, 1, Werkloosheidsbesluit.)
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(GAUCHEZ
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 7106)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1989 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 126 (na toevoeging van een derde
lid bij koninklijk besluit van 22 juli 1975
en van een vierde lid bij koninklijk besluit van 5 oktober 1979), 131 (als van
kracht v66r de toevoeging van §§ 5 en 6
respectievelijk bij koninklijk besluit van
12 april 1983 en bij koninklijk besluit
van 11 juni 1985), 133 (waarvan het eerste lid aangevuld werd bij koninklijk besluit van 7 december 1973 en het tweede
lid ingevoegd werd bij koninklijk besluit
van 26 januari 1967; het vierde lid als
van kracht v66r het werd gewijzigd bij
koninklijk besluit van 20 juli 1984, dit
wil zeggen als gewijzigd door de koninklijke besluiten van 24 oktober 1967, 15
mei 1970 en 6 oktober 1978, en v66r de
toevoeging van het vijfde lid bij koninklijk besluit van 20 juli 1984) en 142, inzonderheid § 2, tweede lid (als gewijzigd
bij koninklijk besluit van 6 oktober
1978), van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 97 van de
Grondwet en, voor zover nodig, 32, 5°,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat eiser van 15 december
1977 tot en met 24 september 1979 arbeidsongeschikt was erkend, dat de geneesheer van de dienst voor de medische
controle van de ziekte- en invaliditeitsverzekeraar besliste dat eiser vanaf 25
september 1979 arbeidsgeschikt was, en
eiser tegen die beslissing geen beroep instelde, en dat eiser op 31 maart 1980
werkloosheidsuitkeringen aanvroeg, oordeelt: « Tijdens zijn verhoor d.d. 13 februari 1984 verklaarde (eiser) niet akkoord te gaan met de beslissing van de
dokter doch er ook geen vordering te
hebben tegen ingeleid. Zodoende heeft
hij zich niet gedragen volgens de opgelegde procedure en kan dus geen recht
laten gelden op werkloosheidsuitkeringen in toepassing van de artikelen 131
en 133 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 (... ) Hij (werd) nooit ont-
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slagen, zoals blijkt uit de stukken van
het dossier, en bleef dus verbonden met
een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever; hij was dus niet beschikbaar voor
de algemene arbeidsmarkt. Belanghebbende heeft dit trouwens zelfs erkend
toen hij op 13 februari 1984 verklaarde :
"Je fais toujours partie des Assurances
R.V.S. et je compte reprendre le travail
au mois d'avril 1984 ". Zulke verklaring
laat geen twijfel bestaan over het nog
steeds bestaan van een arbeidsovereenkomst, zodat geen sprake kan zijn (eiser)
als werkloos te beschouwen ''• en het hoger beroep als ongegrond afwijst,

terwijl, overeenkomstig artikel 126,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, aanspraak
kan maken op werkloosheidsuitkeringen
de werknemer die (a) wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil werkloos zonder loon wordt; als werkloze
moet worden beschouwd elkeen die noch
voor zichzelf, als zelfstandige, noch voor
derden, ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, arbeidsprestaties levert;
het arbeidshof te dezen niet vaststelt dat
eiser hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden arbeidsprestaties leverde toen hij op
31 maart 1980 een aanvraag tot het verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen indiende; het arbeidshof vaststelt dat eiser
op 13 februari 1984 verklaarde << deel uit
te maken " van de N.V. R.V.S.-Verzekeringen en hoopte het werk te kunnen
hervatten in april 1984; uit die enkele
verklaring geenszins kan worden afgeleid dat eiser, op 31 maart 1980, niet als
werkloze zou kunnen worden beschouwd;
overeenkomstig artikel 142, § 2, tweede
lid, van het genoemde koninklijk besluit
van 20 december 1963, de werknemer die
met toepassing van de wetgeving inzake
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering als geschikt tot arbeiden wordt bevonden, tot de werkloosheidsuitkeringen
kan worden toegelaten vanaf de dag volgens op die waarop de beslissing van
« einde arbeidsongeschiktheid '' hem
werd betekend; de werkloze geacht
wordt deze arbeidsgeschiktheid te behouden zolang de bevoegde rechter op het
beroep van de betrokkene hierover geen
andersluidende beslissing treft; de omstandigheid dat eiser geen beroep had
aangetekend tegen de beslissing van de
geneesheer van de verzekeringsinstelling
inzake ziekte en invaliditeit die hem arbeidsongeschikt verklaard had, hoegenaamd niet tot gevolg kan hebben dat eiser om die reden diende te worden
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beschouwd als onbeschikbaar voor de al- loze » kan worden beschouwd (schending
gemene arbeidsmarkt; de werkloze die, van de artikelen 126 van het koninklijk
overeenkomstig artikel 131, § 1, van het besluit van 20 december 1963, gewijzigd
genoemde koninklijk besluit van 20 de- zoals aangegeven in de aanhef van het
cember 1963, elke passende dienstbetrek- middel, en., voor zover nodig, 32, 5°, van
king moet aanvaarden, geacht wordt, de Arbeidsovereenkomstenwet);
overeenkomstig artikel 133, vierde lid,
tweede onderdeel, het arbeidshof niet
niet bereid te zijn elke passende dienst- wettig kan oordelen dat eiser ingevolge
betrekking te aanvaarden, indien hij zijn nalatigheid beroep aan te tekenen
voor de hervatting van de arbeid zulkda- bij de arbeidsrechtbank tegen de beslisnig voorbehoud maakt dat hij onbeschik- sing van de controlerende geneesheer
baar wordt voor de algemene arbeids- van de ziekte- en invaliditeitsverzekemarkt; als onbeschikbaar voor de alge- ring, niet beschikbaar was voor de algemene arbeidsmarkt wordt beschouwd de mene arbeidsmarkt (schending van de
werkloze die zijn bereidheid om een artikelen 142, inzonderheid § 2, tweede
dienstbetrekking te aanvaarden beperkt lid, 131 en 133 van koninklijk besluit van
door dit aanvaarden afhankelijk te stel- 20 december 1963, gewijzigd zoals aangelen van de door hem zelf bepaalde voor- geven in de aanhef van het middel);
waarden; de omstandigheid dat eiser op
derde onderdeel, het arbeidshof niet
13 februari 1984 verklaarde dat hij nog
wettig uit de enkele omstandigheid dat
« deel uitmaakte » van de N.V. R.V.S.Verzekeringen en « hoopte » het werk te eiser op 13 februari 1984 verklaarde nog
hervatten in de loop van de maand april « deel uit te maken '' van de N.V. R.V.S.1984, niet inhoudt dat hij zich aldus on- Verzekeringen en hoopte het werk te
beschikbaar stelde voor de algemene ar- kunnen hervatten in de loop van de
beidsmarkt (vanaf 31 maart 1980), nu hij maand april 1984, kan afleiden dat eiser
een eventuele dienstbetrekking niet af- vanaf 31 maart 1980 onbeschikbaar was
hankelijk stelde van enige door hem ge- voor de algemene arbeidsmarkt (scherrstelde voorwaarde; ingevolge artikel 32, ding van de artikelen 131 en 133 van het
aanhef en 5°, van de wet van 3 juli 1978 koninklijk besluit van 20 december 1963,
betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd zoals aangegeven in de aanhef
van het middel);
gelezen in verband met artikel 31, § 1, de
arbeidsovereenkomst een einde neemt
wanneer de onmogelijkheid voor de
Wat het eerste, tweede en derde
werkgever om « zijn werk » te verrichten
ten gevolge van ziekte of een ongeval, onderdeel betreft :
definitief is; eiser in conclusie voor het
Overwegende dat het middel erarbeidshof aanvoerde dat « de redene- van uitgaat dat de arbeidsovereenring dat (hij) nog gebonden was door de
komst met eisers werkgever door
arbeidsovereenkomst met zijn vroegere
werkgever (...) niet op(gaat) daar juist overmacht was beeindigd; dat het
omwille van de specifieke toestand van arrest dat standpunt niet aanvaardt,
(eiser) deze overeenkomst niet meer kon maar integendeel oordeelt dat eiser
worden uitgevoerd '' en « er trouwens vanaf 25 september 1979 arbeidsgegeen enkele wettelijke bepaling (is) die schikt werd verklaard, maar het
in dergelijke omstandigheid de werkge- werk nooit heeft hervat, zonder te
ver verplicht schriftelijk aan de werkne- zijn ontslagen;
mer te signaleren dat de arbeidsovereenOverwegende dat krachtens artikomst wegens overmacht een einde
nam >>; de omstandigheid dat een werk- kel 126, eerste lid, 1, van het Werkgever niet tot expllciet ontslag zou zijn loosheidsbesluit, aanspraak op werkovergegaan van een werknemer die door loosheidsuitkering wordt ontzegd
overmacht definitief niet in staat meer is aan de werknemer die niet van arzijn arbeidsovereenkomst uit te voeren, beid verstoken is wegens omstandigniet met zich meebrengt dat deze arbeidsovereenkomst aldus niet zou zijn heden onafhankelijk van zijn wil;
beiHndigd, en de betrokken werknemer
Dat het arrest derhalve de beslisdientengevolge niet beschikbaar zou zijn sing tot ontzegging van eisers aanvoor de algemene arbeidsmarkt; zodat,
spraak op werkloosheidsuitkering

eerste onderdeel, het arbeidshof niet
wettig tot het besluit kan komen dat eiser vanaf 31 maart 1980 niet als « werk-

tijdens de litigieuze periode naar
recht verantwoordt, op grond van de
vaststelling dat eiser nog steeds
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4 juni 1964, gew. bij M.B. 24 dec. 1980;
door een arbeidsovereenkomst was
art. 13.14 M.B. 27 okt. 1978, gew. bij
gebonden maar naliet ze uit te voeM.B. 7 nov. 1984.)
ren, hoewel hij arbeidsgeschikt was;
Dat de onderdelen niet tot cassa- 2° De leerovereenkomst strekt niet tot
het verrichten van beroepsarbeid; de
tie kunnen leiden en derhalve niet
leerling oefent geen beroep uit en verontvankelijk zijn;

richt geen werkzaamheden om in zijn
levensonderhoud te voorzien (2).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie ·gezegd:

18 juni 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en
Simont.

De voorziening stelt de vraag aan de
orde of de vergoeding die de leerling
voor de uitvoering van zijn leerovereenkomst ontvangt, een beroepsinkomen is
voor de toepassing van artikel 83 ter van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964.

(RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. CASTERMANS)

Eiser merkt op dat het begrip « beroepsinkomen , niet in de wet omschreven wordt en dus in zijn gewone, ruime
betekenis dient te worden genomen.
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18 juni 1990

1° WERKLOOSHEID -

BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSUITKERING - WERKNEMER
- GEZINSHOOFD - SAMENWONEND PERSOON DIE GEEN BEROEPSINKOMEN GENIET
- PERSONEN VERBONDEN DOOR EEN LEEROVEREENKOMST.

2° ARBEIDSVOORZIENING
LINGWEZEN GRIP.

LEERLEEROVEREENKOMST - BE-

1° Voor de vaststelling van het bedrag
van de werkloosheidsuitkering van de
werlmemer-gezinshoofd is geen beroepsinkomen de vergoeding die de
met de werkloze samenwonende persoon van het andere geslacht ontvangt
als leerling verbonden door een leerovereenkomst welke is aangegaan met
toepassing van de regeling betreffende
de voortdurende vorming in de middenstand (1). (Art. 83ter, § 1, 2°, M.B.
(1) en (2) Zie cone!. O.M.

In de versie van artikel 83 ter die in
deze zaak toepassing vindt, wordt << beroepsinkomen , inderdaad niet omschreven. Dat is wel het geval in de thans geldende bepaling. lngevolge -het ministerieel besluit van 11 augustus 1986, zopas
gewijzigd bij ministerieel besluit van 25
mei 1990, luidt artikel 83ter, § 2,
nu : << Voor de toepassing van artikel
160, § 2, van het Werkloosheidsbesluit
(en daarover gaat het ook in deze zaak)
worden als beroepsinkomens beschouwd
alle inkomens die voortspruiten uit de
uitoefening van een beroepsactiviteit. >>
Dat is naar mijn mening de gewone,
juiste betekenis van « beroepsinkomen ,
die ook voor de in deze zaak toepasselijke versie van artikel 83ter geldt.
Het Sociaalrechtelijk Woordenboek
omschrijft << beroepsinkomen , als << inkomen dat iemand geniet ingevolge het uitoefenen van zijn beroep "· « Beroep , is
een << bepaald soort maatschappelijke
werkkring, welke gekozen kan worden
als bron van levensonderhoud "· Een
<< werkkring , is het << geheel van werkzaamheden dat door iemand wordt uitgeoefend, hetzij als zelfstandige, hetzij in
dienstbetrekking, en dat voor hem dient
als bron van levensonderhoud "· Samengevat zou men ook kunnen zeggen dat
beroepsinkomen het inkomen is dat ie-
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mand haalt uit het verrichten van beroepsarbeid, d.i. arbeid verricht uit hoofde van zijn beroep.
Het arrest van 22 april 1982 (3) overweegt dat << de leerovereenkomst van de
arbeidsovereenkomst hierin verschilt dat
zij niet strekt tot het verrichten van arbeid tegen bezoldiging, maar wei tot de
beroepsopleiding van de leerling; (... ) dat
het niet vereist is dat de leerling arbeid
moet verrichten in de gebruikelijke zin
van het woord ».
Ik zou dat liever vertalen als beroepsarbeid. Want, al moet de leerling ook bepaalde werkzaamheden verrichten om
praktijkervaring op te doen, hij oefent
geen beroep uit, vermits hij die werkzaamheden niet verricht om in zijn levensonderhoud te voorzien, maar om later, nadat zijn leertijd zal bei:Hndigd zijn,
een beroep uit te oefenen waardoor hij
in zijn levensonderhoud zal kunnen
voorzien.
In deze zaak gaat het om een leerovereenkomst aangegaan in het raam van de
voortdurende vorming in de middenstand. De omschrijving die artikel 4, § 1,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 4 oktober 1976 van deze leerovereenkomst geeft, beantwoordt volkomen aan
het kenmerkende van zodanige overeenkomst, m.n. dat zij wordt aangegaan om
vakbekwaamheid te verwerven, niet om
in zijn levensonderhoud te voorzien.
De vergoeding die de leerling ontvangt, wordt hem niet toegekend wegens
de uitoefening van een beroep. Het is
zelfs geen tegenprestatie voor het verrichten van arbeid. Dat wordt uitdrukkelijk gezegd in het ministerieel besluit
van 27 oktober 1!!76, dat bepaalt : « Zij is
verschuldigd zowel voor het volbrengen
van zijn praktijk in de onderneming als
voor de leergangen die hij bijwoont en
de examens die hij aflegt krachtens de
leerovereenkomst. » In de oorspronkelijke bepaling was nog sprake van de
« arbeid van de leerling in de onderneming »; maar het ministerieel besluit van
7 november 1984 heeft dit wijselijk vervangen door (( het volbrengen van zijn
praktijk in de onderneming. »
Zelfs indien artikel 83 ter had gesproken van « arbeidsinkomen >> zou het zeer
twijfelachtig zijn of de zogenaamde
« leertoeslag >> daaronder zou kunnen
(3) A.C., 1981-82, nr. 488.
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worden gebracht. Nu het over << beroepsinkomen » gaat, valt die vergoeding er in
geen geval onder.

*
*

*

Volledigheidshalve moge nog worden
opgemerkt dat het arrest van 23 juni
1980 (4) als voorwaarde om als werknemer-gezinshoofd te worden beschouwd,
stelt dat de echtgenoot << geen enkel materieel voordeel ontvangt dat tot hun levensonderhoud en dat van hun gezin
kan bijdragen. >>
De in die zaak toepasselijke bepaling
van artikel 83ter sprak evenwel niet van
beroepsinkomen, maar stelde als voorwaarde dat de echtgenoot zich uitsluitend met het huishouden bezighield, wat
natuurlijk een gans ander begrip is.

*
*

*

Opmerkelijk is wei dat, zoals het arrest van 18 maart 1985 (5) onderstreept,
in de hier toepasselijke versie van artikel 83 ter het geringste beroepsinkomen
van de samenwonende persoon tot gevolg heeft dat de werkloze niet meer als
gezinshoofd wordt beschouwd. Dat leidt
ongetwijfeld tot een onbillijke discriminatie tussen degene die beroepsarbeid
verricht, en degene die een vergoeding
als leerling ontvangt. Dat neemt echter
niet weg dat deze vergoeding geen beroepsinkomen is.
Het reeds vermelde ministerieel besluit van 25 mei 1990 heeft die discriminatie enigszins weggewerkt : vanaf 1 juli
1990 mag de echtgenoot of echtgenote
nog 1.751 fr. per maand als werknemer
verdienen.
Het middel faalt naar recht.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 7109)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1989 door

1-----------------(4) A. C., 1979-80, nr. 663, met cone!. in R. W.,
1980-81, 254.
(5) A.R. 4653, A.C., 1984-85, nr. 433.

Nr. 604

HOF VAN CASSATIE

1329

het Arbeidshof te Antwerpen gewe- keringen, als werknemer-gezinshoofd
worden beschouwd : 1. de gehuwde werkzen:
Over het middel: schending van de artikelen 160, § 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid - zoals in voege v66r de vervanging van dit
artikel bij artikel 3 van het koninklijk
besluit van 8 augustus 1986 -, 83ter van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid - :Zoa1s in voege
v66r de vervanging van dit artikel bij artikel 2 van het ministerieel besluit van
11 augustus 1986 -, 13 van het ministerieel besluit van 27 oktober 1987 houdende bepaling van de erkenningsvoorwaar-.
den van de leerovereenkomsten en van:
de gecontroleerde leerverbintenissen in
de voortdurende vorming van de middenstand - zoals gewijzigd bij artikel 4 van
het ministerieel besluit van 10 december
1981 -, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder in de periode
waarvoor hij werkloosheidsuitkeringen
als werknemer-gezinshoofd aanvroeg, samenwoonde met zijn zuster die een
opleiding kreeg op grond van een leerovereenkomst in de voortdurende vorming van de middenstand en als zodanig
een leertoelage ontving, beslist dat de
vergoeding toegekend aan een leerling
op grond van een leerovereenkomst in
de voortdurende vorming van de middenstand, geen inkomen is uit een beroep
maar een inkomen uit een opleiding voor
een zelfstandig beroep, en op grond van
deze beslissing oordeelt dat verweerder,
vanaf 2 juni 1986 recht had op de werk-·
loosheidsuitkeringen van een werknemer-gezinshoofd vermits hij samenwoonde met een bloedverwant in de tweede
graad die geen beroepsinkomen noch
vervangingsinkomen genoot,
terwijl artikel 160, § 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid - zoals in voege v66r de vervanging ervan bij koninklijk besluit van 8
augustus 1986 - bepaalt dat voor de
vaststelling van het bedrag van de werklo~sheidsuitke_ri~gen, de werklozen in I
dne categoneen worden ingedeeld :
werknemers-gezinshoofden, alleenstaande: werkne~ers en andere werknemers; 1
lmdens arhkel 83 ter van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid - zoals in voege v66r de vervanging ervan bij ministerieel besluit van 11
augustus 1986 -, voor de vaststelling
van het bedrag van de werkloosheidsuitr

nemers die samenwonen met een echtgenoot of echtgenote die geen beroepsinkomen noch vervangingsinkomen geniet; 2.
de werknemers die samenwonen met
een persoon van het andere geslacht die
geen beroepsinkomen noch vervangingsinkomen geniet; 3. de werknemers die
uitsluitend met een of meer van de hier,na genoemde personen samenwonen : a.
!de kinderen voor wie zij aanspraak rnaken op gezinsbijslag of wier beroepsinkomen 4.761 frank per maand niet te hoven
gaat; b. verwanten tot en met de tweede
graad, evenals de schoonvader, de
schoonmoeder, de schoonzoon of de
schoondochter die geen beroepsinkomen
noch vervangingsinkomen genieten; bij
gebrek aan een wettelijke definitie van
het begrip << beroepsinkomen » in de zin
van artikel 83 ter van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, dit begrip in zijn
gewone, ruime betekenis dient te worden
opgevat, namelijk als alle voordelen verkregen uit arbeid ingeschakeld in het
economisch ruilverkeer van goederen en;
diensten, zodat onder << beroepsinko-'
men » niet enkel de inkomsten uit de uitoefening van een beroep stricto sensu
dienen te worden begrepen, doch alle inkomsten die een persoon verwerft als opbrengst van zijn arbeid, ongeacht het bedrag van die inkomsten of het kader
waarin die arbeid wordt geleverd; derhalve de vergoeding toegekend aan de leerling op grond van een leerovereenkomst
in de voortdurende vorming van de middenstand (artikel 13 van het ministerieel
besluit van 2 oktober 1978 houdende bepaling van de erkenningsvoorwaarden
van de leerovereenkomsten en van de
gecontroleerde leerverbintenissen in de
voortdurende vorming van de middenstand), een beroepsinkomen is in de zin
van artikel 83 ter van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid
(zoals in voege v66r de vervanging ervan
bij ministerieel besluit van 11 augustus
1986), zodat het arrest, door te beslissen
dat de zuster van verweerder die een
vergoeding ontving op grond van een
leerovereenkomst in het kader van de
voortdurende vorming van de Middenstand, geen « beroepsinkomen » had in
de zin van artikel 83ter van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid (zoals in voege v66r vervanging
ervan bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986) en dat verweerder die met
zijn zuster samenwoonde, derhalve recht
had op de werkloosheidsvergoedingen
van een werknemer-gezinshoofd, de in
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dit middel aangehaalde wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat onder beroepsinkomen dient te worden verstaan het
inkomen dat iemand geniet ingevolge het uitoefenen van zijn beroep;
dat een beroep een maatschappelijke werkkring is die dient als bron
van levensonderhoud;
Overwegende dat de minimumvergoeding bepaald in artikel 13 van
het in het middel vermelde ministerieel besluit van 27 oktober 1978,
wordt toegekend aan de leerling die
verbonden is door een leerovereenkomst aangegaan voor het verkrijgen van een basisopleiding tot het
verwerven van de nodige bekwaamheid om een zelfstandig beroep uit
te oefenen;
Overwegende dat, krachtens artikel 4, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1976
betreffende de voortdurende vorming in de middenstand, de leerovereenkomst een overeenkomst is
« waarbij een ondernemingshoofd
zich ertoe verbindt aan de leerling
een algemene en technische opleiding te geven of te doen geven, die
voorbereidt op de opleiding tot ondernemingshoofd, en waarbij de
leerling zich ertoe verplicht de praktijk van het beroep aan te leren onder de leiding en het toezicht van
het ondernemingshoofd en de nodige leergangen te volgen voor zijn
opleiding »;
Dat, volgens artikel 13.14, vierde
lid, van het ministerieel besluit van
27 oktober 1978 de minimumvergoeding verschuldigd is « zowel voor
het volbrengen van zijn praktijk in
de onderneming als voor de leergangen die hij bijwoont en de examens
die hij aflegt krachtens de leerovereenkomst »;
Overwegende dat de leerovereenkomst niet strekt tot het verrichten
van beroepsarbeid; dat de leerling
geen beroep uitoefent en geen werkzaamheden verricht om in zijn levensonderhoud te voorzien;

Nr. 605

Dat, de « leertoeslag » bedoeld in
jartikel 6, tweede lid, 6°, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1976,
of de « minimumvergoeding » bepaald in artikel 13 van het ministerieel besluit van 27 oktober 1978,
geen beroepsinkomen is in de zin
van artikel 83 ter van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, gewijzigd bij ministerieel besluit van 24
december 1980;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 juni 1990 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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19 juni 1990

1° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- ART. 4.1, b, MODELPOLIS - TOEVALLIGE
BESTUURDER.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - W.A.M.-VERZEKERING - ART. 4.1,
b, MODELPOLIS- TOEVALLIGE BESTUURDER.

1o en 2° De verbindende kracht van art.
4.1, b, van de modelpolis inzake
W:A.M.-verzekering wordt door de
rechter niet miskend, wanneer hij oordeelt dat een bij een ongeval betrokken bestuurder niet een toevallige bestuurder was in de zin van die bepaling van het modelcontract, en eruit
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afleidt dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die bestuurder niet
was gedekt (1).
(BELGISCHE LLOYD N.V. T. ZURICH N.V.)

ARREST

(A.R. nr. 2771)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

II. Op de voorziening van de N.V.
Belgische Lloyd :

3. tegen de beslissing op haar civielrechtelijke vordering tegen de
N.V. Zurich:
Over het middel door eiseres gesteld
als volgt: 1. ... 2. Het hof (van beroep)
geeft in het arrest een verkeerde interpretatie aan artikel 4.1, b, van de verzekeringspolis. Het hof overwoog dat « Nu
is gebleken dat Ronald Van den Bossche
zich met geweld van het voertuig Capri
heeft meester gemaakt en tegen de wil
van de bevreesde eigenaar de fatale rit
heeft gemaakt, kan hij niet beschouwd
worden als een "toevallig" bestuurder. ,
Deze overweging is in strijd met de voorschriften van artikel 4.1, b, van de verzekeringspolis. Enkel wanneer er diefstal
van de wagen was, wat ter zake zeker
niet het geval was, Van den Bossche
werd trouwens niet vervolgd wegens
diefstal, had Zurich zich kunnen onttrekken aan haar plicht te vergoeden. Het
feit dat Van den Bossche met geweld
achter het stuur zou gekomen zijn, sluit
niet uit dat hij toevallig bestuurder zou
zijn. Door dit uit te sluiten geeft het hof
(van beroep) een foute uitleg aan artikel
4.1, b, van de verzekeringspolis. 3....
(1) Cass., 6 nov. 1975 (A.C., 1976, 308), met
voetnoot 1; 23 april 1980 (A.C., 1979-80, nr.
538); 10 dec. 1981, A.R. nr. 3220 (A.C., 1981-82,
nr. 241); 14 april 1987, A.R. nr. 439 (A.C.,
1986-87, nr. 488); 2 maart 1990, A.R. nr 5689
(A.C., 1989-90, nr 398).
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Wat de tweede grief betreft :
Overwegende dat eiseres, blijkens
de bewoordingen waarin de grief is
gesteld, aan het arrest verwijt de
verbindende kracht te miskennen
van artikel 4.1, b, van de modelpolis
waarvan de tekst in haar conclusie
wordt weergegeven en in het arrest
is overgenomen;
Overwegende dat de appelrechters, na op onaantastbare wijze in
feite te hebben vastgesteld dat de
verzekeringnemer Ronald Van den
Bossche « zich met geweld van het
voertuig Capri heeft meester gemaakt », oordelen dat « hij niet kan
worden beschouwd als een " toevallig " bestuurder in de zin als wordt
bedoeld door artikel 4.1, b, van de
modelpolis, want ook al gaat het
daar om iemand die niet de gewone
bestuurder is, moet er minstens instemming van de eigenaar voorhanden zijn »;
Dat zij, door op die gronden te beslissen dat zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid niet wordt gedekt
door de aansprakelijkheidsverzekering die hij met de N.V. Zurich had
afgesloten, de verbindende kracht
van artikel 4.1, b, van de modelpolis
niet miskennen en hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, ... ; verwerpt de
voorziening van de N.V. Belgische
Lloyd; ...

19 juni 1990 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Gryse en A. De Roeck, Gent.
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Nr. 606
2• KAMER - 19 juni 1990

1° VOORZIENING

IN

Nr. 606

de ene partij haar aklword met het
door de andere partij gedane aanbod
heeft gegeven en deze laatste van dit
akkoord kennis nam of redelijkerwijze
kennis kon nemen (3).

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - BURGERLIJKE
PARTIJ EISERES - BETEKENING VAN DE
VOORZIENING - BETEKENING VAN DEVERKLARING VAN VOORZIENING - BEWIJS VAN
DIE BETEKENING.

(DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V.
T. D'HOOGHE E.A.)

ARREST

(A.R. nr. 3729)
2° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - DATUM WAAROP DE VERZEKERING
INGAAT.

3° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - OVEREENKOMST TUSSEN VERWIJDERDE PARTIJEN - TOTSTANDKOMING UITWERKING.

4° OVEREENKOMST -

BEGRIP - VEREISTE - TOESTEMMING - WEDERKERIGE
OVEREENKOMST - OVEREENKOMST DOOR
VERWIJDERDE PARTIJEN AANGEGAAN - TOTSTANDKOMING.

1° Aan de voorschriften van art. 418 Sv.

is voldaan wanneer bij het ter griffie
van het Hof neergelegde origineel van
het gerechtsdeurwaardersexploot van
betekening van de verklaring van
voorziening in cassatie een door de optredende gerechtsdeurwaarder voor
eensluidend verklaard afschrift van
die verklaring is gevoegd (1).
2° De verzekeraar die op een aanvraag

om inschrijving van een motorvoertuig
zijn zegel en handtekening aanbrengt
en die aanvraag naar de Dienst voor
de Inschrijving van de Voertuigen
zendt, gaat tegenover derden de verbintenis aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het betreffende voertuig aanleiding kan geven, te
dekken vanaf de datum waarop hij die
aanvraag naar de voornoemde dienst
verzendt. (K.B. 31 december 1953, art.
25bis.) (2)
3° en 4° Een verzekeringsovereenkomst

tussen verwijderde partijen komt in de
regel en behoudens afwijkend beding
tot stand en krijgt uitwerking wanneer
(1) Cass., 21 nov. 1989, A.R. nr. 2585 (A.C.,
1989-90, nr. 180 en de voetnoot 1).
(2) Cass., 18 nov 1981 (A.C., 1981-82, nr 181).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, aangevoerd door de N.V. Royal Insurance:

Overwegende dat het exploot van
betekening van de gerechtsdeurwaarder Georges Courboin vermeldt
dat het aan onder meer de N.V. Royal
Insurance en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds werd betekend en dat een afschrift werd gelaten van « de verklaring door (de
N.V. De Verenigde ProvincHin) afgelegd voor de griffier van het Hof
van Beroep te Antwerpen en ondertekend door deze griffier en waarbij
(... ) verklaard heeft beroep in cassatie aan te tekenen tegen het arrest
geveld door het Hof van Beroep te
Antwerpen, negende kamer, op negen juni 1989, en dit tegen alle beschikkingen van het arrest, welke
verklaring is gedateerd dertien juni
1989 »; dat bij het origineel van dit
exploot dat ter griffie van het Hof
werd neergelegd op 12 september
1989 is gevoegd een door voornoemde gerechtsdeurwaarder voor eens(3) Cass., 16 juni 1960 (A.C., 1960, 932, en
R.C.J.B., 1962, 301, met noot van J. HEENEN,
« L'Acceptation de l'offre de contracter faite
par correspondance >>, [303]). Raadpl. Cass., 9
mei 1980 (A.C., 1980, nr. 577 en de voetnoot 3);
Cass., 25 mei 1990, A.R. nr. 7158 (A.C., 1989-90,
nr. 561), met cone!. O.M.; Fm'mERICQ, Cousy en
ROGGE,
«
Overzicht
van
rechtspraak
(1969-1978) >>, T.P.R., 1981, 369 {376). Zie oak de
noot getekend R.V.G. in Bull. Ass., 1970, 270
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terwijl, waar de gemachtigde van eiseluidend verklaard afschrift van voorres, de heer B. Delesalle, inderdaad op
noemde verklaring;
23 juli 1985 op het formulier « aanvraag
Overwegende dat eiseres zodoen- om
inschrijving , haar zetel en zijn
de heeft voldaan aan de voorschrif- handtekening aanhracht, het verzeketen van artikel 418 van het Wetboek ringsvoorstel daarentegen niet door de
van Strafvordering;
gemachtigde van eiseres werd onderteDat het middel van niet-ontvanke- kend, maar enkel geparafeerd door J osette Lenaerts op 25 juli 1985 ter hevestilijkheid niet kan worden aangeno- ging
van de aangehrachte dienstaanwijmen:
zingen, zodat het hestreden arrest, dat
Over het eerste en het tweede middel
samen:
het eerste : schending van de artikelen
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest heslist dat het voertuig hestuurd door de heklaagde Batache
op het ogenhlik van het ongeval verzekerd was hij eiseres en haar dienvolgens
veroordeelt tot hetaling van hepaalde
vergoedingen, op grond van de motieven
dat « heklaagde op 19 juli 1985 aan (eiseres) vroeg het voertuig Porsche, waarmede het ongeval geschiedde, te verzekeren; dat heklaagde (door tussenkomst
van zijn makelaar) daartoe naar deze
verzekeringsmaatschappij een formulier
"verzekeringsvoorstel voor motorvoertuigen " en een formulier " aanvraag om
inschrijving van een gehruikt motorvoertuig " zond; dat het formulier " verzekeringsvoorstel " uitdrukkelijk als aanvangsdatum voorstelt : 20 juli 1985; dat
(eiseres) haar zegel en de handtekening
van haar gemachtigde op het " formulier
aanvraag om inschrijving " aanhracht, en
dit formulier op 23 juli 1985 naar het Ministerie van Verkeerswezen zond, alwaar
het op 24 juli 1985 toekwam; dat (eiseres)
door het doorzenden van het door haar
aangevochten formulier " aanvraag om
inschrijving " naar het Ministerie van
Verkeerswezen, de verhintenis aanging
de civielrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aangewezen voertuig aanleiding kon geven - te dekken; dat deze
verbintenis werd aangegaan overeenkomstig het verzekeringsvoorstel, dat hij
de dienstaanwijzingen trouwens vermeldt : " aanvraag om inschrijving ondertekend door Delesalle B. verzonden op 23
juli 1985 "; dat de verzekerde periode derhalve aanving op 20 juli 1985, dit is de
aanvangsdatum vermeld op het kwestieuze, door de gemachtigde van (eiseres)
ondertekende, verzekeringsvoorstel; dat
het ongeval dat tot huidig geding aanleiding gaf, op 22 juli 1985 geschiedde; dat
het erin hetrokken kwestieuze voertuig
op het ogenhlik van het ongeval aldus
hij (eiseres) verzekerd was "•

heslist dat het voerttiig op 22 juli 1985
verzekerd was hij eiseres omdat de door
het aanbrengen van haar zegel en de
handtekening van haar gemachtigde, de
heer B. Delesa!le, op de aanvraag om
inschrijving, aangegane verbintenis begrepen moet worden te zijn aangegaan
overeenkomstig het verzekeringsvoorstel,
dat 20 juli 1985 als aanvang van de dekking vooropstelde omdat « de gemachtigde (van eiseres) , dit verzekeringsvoorstel ondertekende, dit enkel heeft kunnen heslissen met schending van de
bewijskracht van de vermeldingen vanwege eiseres op genoemd verzekeringsvoorstel dat niet door" de gemachtigde ",
hetzij de heer B. Delesa!le, werd ondertekend, maar enkel geparafeerd op 25 juli 1985 door Josette Lenaerts ter hevestiging van de aangehrachte dienstaanwijzingen (schending van de artikelen 1317,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek;
het tweede : schending van de artikelen 25bis van het koninklijk hesluit van
31 december 1953 houdende reglementering van de inschrijving van motorrijtuigen andere dan hromfietsen, 1101, 1108,
1109 en 1165 van het Burgerlijk Wethoek, 6, 9 en 11 van de wet van 1 juli
1956 hetreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering der motorrijtuigen,
doordat het arrest beslist dat het voertuig hestuurd door de beklaagde Batache
op het ogenblik van het ongeval verzekerd was hij eiseres en haar dienvolgens
veroordeelt tot hepaalde vergoedingen
aan de derden-henadeelden op grond van
de motieven dat: « dat de door (eiseres)
aangegane verhintenis (vanaf 20 juli 1985
de benadeelden te vergoeden die slachtoffer zouden worden van schade veroorzaakt door een foutief gebruik van het
kwestieuze voertuig) niet vervalt door
hetgeen de verzekeringsmakelaar Theo
Demeyer telefonisch aan heklaagde zegde, noch door hetgeen heklaagde aan de
verhalisanten verklaarde, noch doordat
het kwestieuze voertuig voorzien was
van de nummerplaten van Christian

1334

HOF VAN CASSATIE

Nr. 606

Schalckens, noch doordat dit voertuig handtekening te plaatsen op de aanvraag
nog niet was ingeschreven, noch doordat tot inschrijving, dan nog het verzekebeklaagde op het ogenblik van het onge- ringscontract niet tot stand is kunnen
val nog niet zou geweten hebben dat het komen nu tussen beklaagde en eiseres
verzekeringsvoorstel door (eiseres) werd als verwijderde partijen de overeenaanvaard, noch doordat de verzekerings- komst niet is ontstaan op het ogenblik
maatschappij op het ogenblik van het dat beider wilsuitingen bestaan in onweongeval aan beklaagde nog niet had la- tendheid van elkaars consensus, maar
ten weten dat zij het risico aanvaardde, enkel en alleen op het moment van het
noch doordat de polis materieel niet samenvallen van beide, waaraan slechts
werd opgesteld, daar deze elementen het voldaan is op het moment dat beklaagde
recht van de benadeelden ten overstaan kennis kon hebben van de aanvaarding
van de verzekeraar niet be1nvloeden; dat van zijn voorstel door eiseres, hetzij dit
het recht van de benadeelden en de cor- feit zich niet heeft voorgedaan, minstens
relatieve verbintenis van (eiseres) ont- het bestreden arrest nalaat dit vast te
stonden door de aanvaarding van de ver- stellen, zodat het arrest ten onrechte bezekeringsmaatschappij van het verzeke- slist dat het recht van de derden-benaringsvoorstel en de verzending van het deelden ontstond door de aanvaarding
verzoek om inschrijving zelfs indien de van het verzekeringsvoorstel en de ververzekeringsnemer geen kennis had van zending van het verzoek om inschrijving
de toestemming van de verzekeraar; dat door eiseres, zelfs indien beklaagde geen
het feit dat beklaagde op 18, 19 en 20 juli kennis had van de toestemming van ei1985 geen voorlopige dekking bekwam, seres, nu tussen verwijderde partijen de
niet belet dat de verzekeraar op 23 juli overeenkomst slechts tot stand komt op
1985 wel dekking kon verlenen met aan- het moment dat de pollicitant kennis
kan hebben van de aanvaarding door de
vang op 20 juli 1985 »,
andere partij (schending van de artiketerwijl derden-benadeelden slechts len 1101, 1108 en 1109 van het Burgerlijk
over een rechtstreekse vordering be- Wetboek), tot zolang geen verzekeringsschikken tegen de verzekeraar in het ka- overeenkomst bestaat en de derden-beder van de verplichte motorrijtuigenver- nadeelden ook geen eigen recht bezitten
zekering van 1 juli 1956 zo een verzeke- tegen eiseres (schending van de artikeringscontract bestaat, welke exceptie len 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 6
door de verzekeraar hen wel kan worden en 9 van de wet van 1 juli 1956), welke
tegengesteld; derden-benadeelden zich exceptie tegenstelbaar is in strijd met de
welisV'{aar op het zegel en handtekening beslissing van het arrest dat noch de omvan de verzekeraar op de aanvraag tot standigheid dat beklaagde op het ogeninschrijving kunnen beroepen om het be- blik van het ongeval nog niet zou gewewijs te leveren van het bestaan van der- ten hebben dat het verzekeringsvoorstel
gelijke verzekering krachtens het ver- aanvaard werd, noch dat eiseres aan bemoeden neergelegd in artikel 25bis van klaagde nog niet had laten weten dat zij
het koninklijk besluit van 31 december het risico aanvaardde, het recht van de
1953, welk vermoeden als vertrekpunt derden-benadeelden ten overstaan van
van de verzekering nochtans niet verder eiseres niet be1nvloedt wat wel het geval
kan teruggaan dan de datum waarop de is nu nagegaan diende te worden of beverzekeraar zijn zegel en handtekening klaagde op 22 juli 1985 minstens kon weheeft geplaatst,
ten dat het voorstel aanvaard was
en terwijl, eerste onderdeel, zo het ar- (schending van artikel 11 van de wet van
rest uit de op 23 juli 1985 door eiseres 1 juli 1956) :
aangebrachte zegel en handtekening op
Overwegende dat in de regel en
de aanvraag tot inschrijving op grond
van genoemd vermoeden heeft afgeleid behoudens afwijkende bedingen een
dat op 22 juli 1985 het voertuig van be- verzekeringsovereenkomst
tussen
klaagde bij eiseres verzekerd was, het verwijderde partijen tot stand komt
dit vermoeden miskent dat pas vanaf 23 en uitwerking krijgt wanneer de ene
juli 1985 uitwerking kon hebben (schen- partij haar akkoord met het door de
ding van artikel 25bis van het koninklijk
andere partij gedane aanbod heeft
besluit van 31 december 1953);
gegeven en deze laatste van dit aktweede onderdeel, zo het arrest genoemd vermoeden niet hanteert, maar lword kennis nam of redelijkerwijze
de dekking door eiseres op 22 juli 1985 kennis kon nemen;
heeft afgeleid uit de uitgedrukte wil van
Overwegende dat de verzekeraar
eiseres op 23 juli 1985 door haar zegel en die zijn zegel en handtekening aan-
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Overwegende dat het verzekebrengt op een aanvraag om inschrijving van een motorvoertuig, over- ringsvoorstel, dat Alain Batache aan
eenkomstig artikel 25bis van het eiseres opstuurde, niet werd onderkoninklijk besluit van 31 december tekend. door deze laatste; dat op dit
1953, tegenover derden de verbinte- document aileen werd aangetekend
nis aangaat de civielrechtelijke aan- dat eiseres een aanvraag om
sprakelijkheid, waartoe dit voertuig inschrijving, door haar gemachtigde
aanleiding kan geven, te dekken ondertekend, heeft verzonden naar
vanaf de datum waarop hij die aan- het Ministerie van Verkeerswezen
vraag naar de Dienst van het Weg- op 23 juli 1985;
verkeer verzendt;
Overwegende dat de appelrechOverwegende dat het hof van be- ters, nu zij niet vaststellen dat eiseroep vaststelt : dat Alain Batache op res haar akkoord om een verzeke19 juli 1985 aan eiseres vroeg het ringsovereenkomst af te sluiten met
voertuig Porsche te verzekeren, dat aanvang op 20 juli 1985 heeft overhij naar eiseres een « verzekerings- gemaakt aan Alain Batache die
voorstel voor motorvoertuigen » op- daarvan kennis nam of redelijkerstuurde en een formulier « aanvraag wijze kennis kon nemen, niet wettig
om inschrijving van een gebruikt besluiten tot het bestaan tussen eivoertuig »; dat het formulier « verze- seres en voornoemde van een op die
keringsvoorstel » als aanvangsda- datum ingaande verzekeringsovertum 20 juli 1985 voorstelt: dat eise- eenkomst; dat zij, nu zij ook niet
res haar zegel en de handtekening vaststellen dat eiseres een aanvraag
van haar gemachtigde aanbracht op om inschrijving van een motorvoerhet formulier « aanvraag tot tuig ondertekende v66r 23 juli 1985,
inschrijving » en dit formulier op 23 evenmin wettig oordelen dat eiseres
juli 1985 naar het Ministerie van zich tegenover derden verbonden
Verkeerswezen zond alwaar het op heeft tot verzekering van de civiel24 juli 1985 toekwam;
rechtelijke aansprakelijkheid waarOverwegende dat het hof van be- toe dit voertuig aanleiding kon geroep oordeelt : << dat eiseres, door ven vanaf een vroegere datum;
het doorzenden van het door haar
Dat de middelen gegrond zijn;
aangevulde formulier " aanvraag
van inschrijving " naar het Ministerie van Verkeerswezen de verbinteIII. Op de voorziening van de N.V.
nis aanging de civielrechtelijke aan- De Verenigde Provincien tegen de
sprakelijkheid waartoe het aange- beslissingen op de civielrechtelijke
wezen voertuig aanleiding kon ge- vorderingen van Ingrid D'Hooghe en
ven, te dekken; dat deze verbintenis Rudiger Bekaert tegen eiseres :
werd aangegaan overeenkomstig het
Overwegende dat de vernietiging
verzekeringsvoorstel dat bij de
dienstaanwijzingen trouwens ver- op de niet beperkte voorziening van
meldt " aanvraag om inschrijving eiseres van de eindbeslissingen op
door B. Delesalle verzonden op 23 de civielrechtelijke vorderingen tejuli 1985 "; dat de verzekerde perio- gen haar van de stad Antwerpen en
de derhalve aanving op 20 juli 1985, de N.V. Royal Insurance de vernietidat is de aanvangsdatum vermeld ging meebrengt van de niet definiop het {kwestieuze) door de gemach- tieve beslissingen op de civielrechtetigde van eiseres ondertekende, ver- lijke vorderingen van de verweerzekeringsvoorstel; dat het ongeval, ders D'Hooghe en Bekaert die op
dat tot huidig geding aanleiding gaf, dezelfde onwettigheid steunen;
op 22 juli 1985 geschiedde; dat het
erin betrokken voertuig op het ogenIV. Op de voorziening van de N.V.
blik van het ongeval aldus bij eise- De Verenigde Provincien tegen de
res verzekerd was »;
N.V. Mercator, het Gemeenschappe-
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lijk Motorwaarborgfonds en Chretien Schalckens, gedwongen tussengekomen partijen :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid aangevoerd door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :

Nr. 607

ger Bekaert, stad Antwerpen en de
N.V. Royal Insurance tegen eiseres,
alsmede op de rechtsvorderingen
van Ingrid D'Hooghe, Rudiger Bekaert en de N.V. Royal Insurance tegen de N.V. Mercator, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Em
Etienne Schalckens; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres en ieder verweerder
in een achtste van de kosten van de
voorziening van de N.V. De Verenigde Provincien; veroordeelt de N.V.
Royal Insurance in de kosten van
haar voorziening; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

Overwegende dat uit het antwoord
op het middel van niet-ontvankelijkheid aangevoerd door de N.V. Royal
Insurance blijkt dat het middel van
niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat tussen eiseres
en deze verweerders geen geding is
aangegaan voor de feitenrechters en
het arrest tegen haar geen veroordeling uitspreekt die hen ten goede
komt;
Dat de voorziening in dat opzicht
niet ontvankelijk is;
19 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
Overwegende evenwel dat de ver- de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verde h. De Baets - Gelijkluinietiging van de beslissingen op de slaggever:
dende conclusie van de h. du Jardin, adcivielrechtelijke vorderingen tegen vocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Deeiseres ingesteld door de verweer- lahaye, De Gryse en Dassesse.
ders Ingrid D'Hooghe, Rudiger Bekaert, stad Antwerpen en de N.V.
Royal Insurance zich moet uitstrekken tot beslissingen op de rechtsvorderingen van laatstgenoemden tegen de N.V. Mercator, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en
Chretien Schalckens, nu het arrest
tussen deze beslissingen een zodanig verband legt dat de ene noodzakelijk van de andere afhangen;
V. Op de voorziening van de N.V. Nr. 607
Royal Insurance:
Overwegende dat uit de stukken
2• KAMER - 19 juni 1990
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, burgerlijke partij, werd STRAF- ALLERLEI- MOTIVERING
betekend aan de verweerders;
STRAFMAAT - OPSCHORTING VAN
SPRAAK.
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van de overige middelen van eiseres; vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
beslist op de civielrechtelijke vorderingen van Ingrid D'Hooghe, Rudi-

VAN DE
DE UIT-

De bijzondere motiveringsverplichting
uit art. 195 Sv. geldt niet t.a.v. het al
dan niet gelasten van de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling
(1).

1----------------(1) Cass., 24 okt. 1989, A.R. nr. 2431 (A.C.,
1989-90, nr. 113); 20 feb. 1990, A.R. nr 4192
(ibid., 1989-90, nr 373).
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voering van de opgelegde straf en
naar de instemming die eiser heeft
betuigd met de probatievoorwaarARREST
den;
(A.R. nr .. 3775)
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
HET HOF; - Gelet op het bestreEn overwegende dat de substanden arrest, op 27 juni 1989 door het
stanW~le op op straffe van nietigHof van Beroep te Gent gewezen;
heid voorgeschreven rechtsvormen
Over het middel, als volgt gesteld : in acht zijn genomen en het arrest
schending van de artikelen 97 van de geen onwettigheid bevat die eiser
Grondwet, 195, 211 van het Wetboek van kan grieven;
Strafvordering, en 1, § 4, van de wet van
29 juni 1964,
doordat het arrest een in eerste aanleg
verleende opschorting weigert onder de
Om die redenen, verwerpt de
enkele motivering dat er geen redenen
voorziening;
veroordeelt eiser in de
voorhanden zijn om de opschorting van
de uitspraak van de veroordeling te ge- kosten.
lasten,
19 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
terwijl eiser in een uitvoerige conclu- de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Versie genomen voor het hof van beroep op slaggever: de h. De Baets - Gelijklui27 juni 1989 de verschillende redenen dende conclusie van de h. du Jardin, adheeft uiteengezet die volgens hem recht- vocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Van
vaardigen dat een opschorting zou wor- Eeckhaut, Gent.
den gelast en het hof van beroep deze
verschillende redenen onbeantwoord
heeft gelaten ofschoon nochtans door artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering wordt voorzien dat het vonnis of
het arrest, nauwkeurig, zij het op een
wijze die beknopt mag zijn, de redenen
opgeeft waarom het een dergelijke straf
oplegt, zodat het arrest door het niet beantwoorden van de conclusie de artikelen 97 van de Grondwet, 195 en 211
van het Wetboek van Strafvordering
schendt:
Nr. 608
Overwegende dat een artikel 1,
§ 4, van de wet van 29 juni 1964 niet
bestaat;
2• KAMER - 19 juni 1990
Overwegende dat het middel niet
preciseert op welke exceptie of verONDERZOEKSRAAD
VOOR
DE
weer het arrest niet antwoordt;
SCHEEPVAART - ONDERZOEK OM DE
Overwegende dat de artikelen 195
OORZAKEN VAN ZEEVAARTONGEVALLEN OP
en 211 van het Wetboek van StrafTE SPOREN EN VAST TE STELLEN - BESLISvordering niets bepalen omtrent de
SING - VOORZIENING IN CASSATIE.
motivering van het al dan niet gelasten van de opschorting van de Cassatieberoep staat niet open tegen de
uitspraak van de· veroordeling;
beslissingen van de Onderzoeksraad
voor de Scheepvaart die, krachtens
Overwegende dat het hof van beart. 1 van de wet van 30 juli 1926 tot
roep zegt dat de straf wordt bepaald
instellen van een Onderzoeksraad voor
rekening houdend met de ernst der
de Scheepvaart, een onderzoek gelasfeiten en de herhaling ervan, en teten of uitspraak doen over de oorzavens verwijst naar het voldaan zijn
ken van een zeevaartongeval, en waaraan de wettelijke voorwaarden tot
in die raad zijn disciplinaire rechtsmacht ten opzichte van een of meer
het toekennen van uitstel van uit(VAN DEPUTTE)
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bepaalde personen niet heeft uitgeoefend (1).
(DE RIJKSCOI\III\IIISSARIS BIJ DE ONDERZOEKSRAAD VOOR DE SCHEEPVAART)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie gezegd:
Met toepassing van art. 1 van de wet
van 30 juli 1926 tot instelling van een
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart gaf
de bedoelde onderzoeksraad op 8 maart
1989 aan een van zijn leden opdracht
een onderzoek in te stellen om hem in
de mogelijkheid te stellen de oorzaken
van een scheepsramp op te sporen en
vast te stellen. Na onderzoek sprak de
Raad zich over die oorzaken uit. Dit is
de inhoud van de bestreden beslissing
van 6 december 1989.
De bij de Onderzoeksraad aangestelde
rijkscommissaris voorziet zich in cassatie tegen die beslissing overeenkomstig
art. 40 van de voormelde wet. Hij voert
schendingen aan van substantHHe vormen en overtredingen van de wet.
De vraag rijst of tegen zodanige beslissing cassatieberoep open staat.
Men stelt namelijk vast dat er te dezen geen partij is die betrokken zou zijn
in een geding; er werd geen dagvaarding
aan een bepaald persoon gegeven. De op
16 oktober 1989 gewezen beslissing komt
voor als de formulering van het resultaat
van een onderzoek waarin geen bepaalde
persoon in het geding wordt gebracht of
buiten zaak wordt gesteld.

*
*

•

De vraag of cassatieberoep mogelijk is
kan slechts worden beantwoord, na ontleding van voormelde wet van 30 juli
1926 die bij het onderzoek in kwestie
werd toegepast.
Die wet maakt een onderscheid tussen
drie opdrachten van de onderzoeksraad
(memorie van toelichting Kamer 1925-26,
nr. 41, p. 363) :
1. een opdracht van onderzoek, van
technische aard, tot het opsporen en het
vaststellen van de oorzaak van zeevaartongevallen (art. 1, tweede lid).
(1) Zie de cone!. O.M.; Cass., 24 nov. 1981
(A.C., 1981-82, nr. 197, met voetnoot get.
B.J.B.); 20 juni 1966 (Bull., 1966, I, 1345, noot
2); 15 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 38).
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Die opdracht blijkt zuiver informatief
te zijn, aangezien de beslissingen die de
Raad neemt voor de rechtbanken van de
Rechterlijke Orde niet bindend zijn (art.
5);

2. een opdracht van tuchtrechtelijke
aard, waarbij de Onderzoeksraad een
<< disciplinaire rechtsmacht >> uitoefent
(art. 2);
3. een opdracht van voorbehoedende
aard t.o.v. lichamelijk ongeschikte zeelieden, zelfs bij afwezigheid van ongeval of
van beroepsfout (art. 4).
De opdracht van onderzoek (supra 1)
wordt als het hoofddoel van de Raad
aangemerkt. Ik moge hier verwijzen
naar de memorie van toelichting van de
bedoelde wet: Het gaat er om, door een
snel en doortastend onderzoek, dat niet
noodzakelijk ab initio een accusatoir karakter heeft, « een einde te maken aan
ongerechtvaardigde beoordelingen, aan
ongegronde verdachtmakingen » (memorie van toelichting, p. 364).
In de memorie staat verder te lezen :
« Ten opzichte van dit eerste punt (bedoeld wordt : de eerste opdracht) zal die
nieuwe rechtsmacht niet kunnen verward worden met de gewone rechtbanken, aan de bevoegdheid waarvan zij generlei afbreuk doet (ibid., p. 364).
(... ) De Onderzoeksraad heeft (daarbij)
een andere bevoegdheid dan die van een
tuchtrechtsmacht zonder meer » (ibid., p.
365).
Slechts wanneer aan een « beteugelende >> maatregel moet worden gedacht,
voorziet de wet in een tuchtrechtelijke
procedure.
« Het (door de Raad) ingesteld ( ... ) onderzoek zou zonder uitwerking blijven,
zo artikel 2 de eerste opdracht van de
Raad niet aanvulde door hem toe te laten van de feiten tot de dader ervan op
te klimmen » (ibid., p. 365).
Het optreden van de Raad als tuchtcollege dat aldus een « disciplinaire rechtsmacht >> uitoefent (art. 2), geschiedt dan
pas « met inachtneming van de bij deze
wet ingestelde rechtspleging » (art. 2,
tweede lid).
Een zeer duidelijke afbakening tussen
de technische opdracht van de raad en
zijn disciplinaire rechtsmacht blijkt aldus duidelijk uit de tekst van art. 29 :
« de tuchtmaatregelen (zullen) eerst kunnen toegepast worden, nadat de raad zal
beslist hebben dat het onderzoek loopt
over de mogelijke toepassing van een dezer strafmaatregelen ten opzichte van
een of meer bepaalde personen. Van de-
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ze beslissing wordt in het proces-verbaal
melding gemaakt op straffe van nietigheid ».
Kenschetsend is ook de regel van art.
37 die de betekening slechts voorschrijft,
t.a.v. de beslissingen genomen krachtens
de artt. 3, 4 en 7, dit is wanneer een
tuchtmaatregel wordt opgelegd.
De wet voorziet voor die gevallen het
verzet en de voorziening in cassatie,
doch niet het hoger beroep.
Uit de onderlinge samenhang van die
wettelijke bepalingen (meer bepaald van
de artt. 29 tot 40) blijkt m.i. dat die
rechtspleging in verband met de dagvaarding, de betekening van de beslissing en de rechtsmiddelen, slechts betrekking heeft op de uitoefening van de
disciplinaire rechtsmacht van de Onderzoeksraad. In dat opzicht is het dat de
memorie vai_l toelichting moet worden
begrepen, onder meer waar de taken van
de rijkscommissaris worden omschreven: << Een rijkscommissaris, die geen
deel aan de beraadslagingen neemt, zal
de Raad worden toegevoegd om op te
treden in de rol en met de functie van
het openbaar ministerie ( ... ) Hij zal de
beschuldigde personen en de getuigen
dagvaarden, het onderzoek leiden, de
vorderingen uitspreken en evenals de
aangeklaagde van de gevelde vonnissen
in cassatie kunnen gaan >> (ibid., p. 266
en 367).
Die procedure moet m.i. slechts op
gang komen wanneer, zoals uit het reeds
aangehaalde art. 29 blijkt, << de raad zal
beslist hebben dat het onderzoek over de
mogelijke toepassing van een strafmaatregel ten opzichte van een of meer bepaalde personen loopt ».
Zolang dit niet het geval is, kan er
geen sprake zijn van uitoefening van
rechtsmacht t.o.v. een bepaalde persoon
die belang zou kunnen hebben om zich
in cassatie te voorzien.

De andere beslissingen die de Raad
neemt in het kader van zijn eerste opdracht van opsporen en vaststellen van
de oorzaken van scheepvaartongevallen,
zijn beslissingen die uit hun aard niet
vatbaar zijn voor cassatieberoep.

Besluit: De huidige voorziening, door
de rijkscommissaris ingesteld, is niet
ontvankelijk.

ARREST

(A.R. nr. 4115)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissingen, respectievelijk op
8 maart 1989 en 6 december 1989 gewezen door de Onderzoeksraad voor
de Scheepvaart, zitting houdende te
Oostende;
Overwegende dat geen cassatieberoep openstaat tegen de beslissingen van de Onderzoeksraad voor de
Scheepvaart die, krachtens artikel 1
van de wet van 30 juli 1926 tot instellen van een Onderzoeksraad
voor de Scheepvaart, een onderzoek
gelasten of uitspraak doen over de
oorzaken van een zeevaartongeval,
en waarin hij zijn disciplinaire
rechtsmacht ten opzichte van een of
meer bepaalde personen niet heeft
uitgeoefend;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Overeenkomstig art. 614, 8°, Ger.W.
doet het Hof slechts dan uitspraak over
de voorziening in cassatie tegen beslissingen van de Onderzoeksraad voor de
Scheepvaart, wanneer die Raad zijn disciplinaire rechtsmacht m.b.t. bepaalde
personen heeft uitgeoefend (2).

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van eisers
middelen, die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen;
verwerpt de voorziening; laat de
kosten ten laste van de Staat.

(2) Zie Cass., 24 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr.
197 en de voetnoot 1, get. B.J.B.).
Opvallend is dat de gepubliceerde rechtspraak van het Hof m.b.t. de Onderzoeksraad
aileen betrekking heeft op disciplinaire zaken.

19 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal.
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Nr. 609
2"

KAMER -

1o VERWIJZING

19 juni 1990
NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - AANGEWEZEN RECHTER
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK.

Nr. 609

in hoger beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Gelet op het arrest van het Hof
van 23 januari 1990 (4};
Gelet op de aan onderhavig arrest
in eensluidend verklaard afschrift
gehechte memorie van eiser;

2° DAGVAARDING -

CASSATIE - VERWIJZING NA CASSATIE - STRAFZAKEN AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK - VOORWAARDE.

3° DAGVAARDING GELDIGHEID GEN.

4° BEWIJS -

STRAFZAKEN REGELENDE WETSBEPALIN-

STRAFZAKEN -

ALCOHOLIN-

TOXICATIE.

1° en 2° De verwijzing na cassatie maakt

in strafzaken de zaak aanhangig bij de
aangewezen rechter; de dagvaarding
geldt slechts als een kennisgeving van
de rechtsdag waarop de zaak zal dienen. (Art. 427 Sv.) (1)
3° In strafzaken wordt de dagvaarding

inhoudelijk niet geregeld in art. 702
Ger. W. maar in de artt. 145, 182, 184
en 211 Sv., die geen nietigheidssanctie
inhouden; in strafzaken kan nietigheid
van de dagvaarding niet worden uitgesproken dan indien een wezenlijk bestanddeel van die akte ontbreekt of
wanneer vaststaat dat het recht van
verdediging door die onregelmatigheid
is miskend (2).
4° De wet schrijft geen bijzonder bewijs-

middel voor om alcoholintoxicatie te
bewijzen (3).
(KEGELS)
ARREST

(A.R. nr. 4595)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis nr. 1432, op 12 april 1990

-----------------1
(1) Raadpl. Cass., 8 maart 1988, A.R. nr. 2214
1987 88
(A.C.,
- • nr. 429 )·
(2) Cass., 17 maart 1987, A.R. nr. 925 (A.C.,
1986-87, nr. 424).
(3) Cass., 1 maart 1989, A.R. nr. 6915 (A.C.,
1988-89, nr. 367).

Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser aanvoert
dat de dagvaarding om voor de correctionele rechtbank te verschijnen
nietig is omdat de artikelen 43, 2°,
en 702, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek werden geschonden en dat
daardoor zijn recht van verdediging
werd miskend;
Overwegende dat luidens artikel
427 van het Wetboek van Strafvordering het Hof van Cassatie, wanneer het een arrest of een vonnis in
correctionele of in politiezaken vernietigt, de zaak en de partijen verwij st naar een hof of naar een
rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die
het vernietigde arrest of vonnis gewezen heeft; dat door de verwijzing
de zaak aanhangig is voor het hof of
de rechtbank waarnaar zij is verwezen; dat in zodanig geval de dagvaarding slechts geldt als een kennisgeving van de rechtsdag waarop
de zaak zal worden behandeld en de
betrokkene zijn verdediging kan
voordragen;
Overwegende dat de regels voor
de inhoudelijke geldigheid van de
dagvaarding in strafzaken niet vervat zijn in artikel 702 van het Gerechtelijk Wetboek maar in de artikelen 145, 182, 184 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering, die
geen nietigheidssanctie inhouden;
dat in strafzaken een dagvaarding
enkel nietig kan worden verklaard
wanneer een wezenlijk bestanddeel
van die akte ontbreekt of wanneer
vaststaat dat het recht van verdedi(4) Cass., 23 jan. 1990, A.R. nr. 3195 (A.C.,
1989-90, nr. 320).

Nr. 610
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ging door die onregelmatigheid is
miskend;
Overviregende dat geen wetsbepaling vereist dat de magistraat van
het openbaar ministerie bij de correctionele rechtbank die een bevel
tot dagvaarden ondertekent, zou
vermelden dat hij de hoedanigheid
heeft van procureur des Konings of
substituut, nu ieder parketmagis~
traat de ambtsbevoegdheden van de
procureur des Konings uitoefent; dat
evenmin wordt vereist dat het dagvaardingsexploot deze vermelding
zou bevatten;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :

Nr. 610

Overwegende dat eiser aanvoert
2" KAMER - 19 juni 1990
dat het misdrijf van sturen in staat
van
strafbare
alcoholintoxicatie
slechts kan worden bewezen aan de
VOORLOPIGE HECHTENIS- ALLERLEI
hand van een bloedanalyse;
-

VERBOD VAN VRIJ VERKEER -

ONDER-

ZOEKSGERECHT - MOTIVERINGSVERPLICHOverwegende dat de wet geen bijTING.
zonder bewijsmiddel voorschrijft om
alcoholintoxicatie te bewijzen;
Het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft zich niet uit
Overwegende dat de appelrechters
te spreken over het door de ondervaststellen : dat een op 9 augustus
zoeksrechter krachtens art. 3 Wet
1987 omstreeks 2 uur 35 afgenomen
Voorlopige Hechtenis uitgevaardigd
ademtest positief was, terwijl de
verbod van vrij verkeer waarop het hager beroep van de verdachte geen beaanrijdingen plaats hadden omtrekking had (1).
streeks 2 uur 25, dat eisers adem
naar drank rook, dat eisers rijgedrag volgens een getuige volkomen
(GILISEN)
onbeheerst en ongecontroleerd was;
dat zij uit deze op onaantastbare
ARREST
wijze vastgestelde feiten wettig ver(A.R.
nr. 4597)
mochten af te leiden dat eiser een
voertuig bestuurde na · alcoholische
dranken in zodanige hoeveelheid te
HET HOF; - Gelet op het bestrehebben gebruikt dat het alcoholge- den arrest, op 25 april 1990 gewezen
halte in zijn bloed ten minste 0,8 door het Hof van Beroep te Brussel,
gram per liter. bedroeg;
kamer van inbeschuldiging;
Gelet op de memorie neergelegd
Dat het middel niet kan worden
ter griffie van het Hof op 4 mei 1990
aangenomen;
en waarvan een door de griffier van
En overwegende dat de substan- 1 - - - - - - - - - - - - - - - tii:He of op straffe van nietigheid
(1) Over het hager beroep tegen het verbod
voorgeschreven rechtsvormen in van vrij verkeer, zie G. BELTJENS, Droit criminel beige (1903), II, biz. 271, nr. 10; TIMMERacht zijn genomen en de beslissing MANS, Etude sw· la detention preventive, nr.
overeenkomstig de wet is gewezen; 147.
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het Hof voor eensluidend verklaarde
kopie aan onderhavig arrest is gehecht;
Over het derde middel:

Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling zich niet heeft uit te spreken
over het door de onderzoeksrechter
krachtens artikel 3 van de wet over
de voorlopige hechtenis van 20 april
1874 uitgevaardigd verbod van vrij
verkeer, dat het voorwerp niet uitmaakte van het hoger beroep van
eiser;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. L. Van
Deuren, Brussel, en L. Delwaide, Antwerpen.

Nr. 611

2° GENEESKUNDE

UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNDE - ART. 2 GENEESKUNDEWET - GENEESKUNDE - ONWETTIGE UITOEFENING - MISDRIJF - BESTANDDELEN CHINESE ACUPUNCTUUR.

3° GENEESKUNDE -

UITOEFENING VAN
DE
GENEESKUNDE
CHINESE
ACUPUNCTUUR - GEEN GENEESHEER - PRIVELEVENSSFEER - BESCHERMING - ARTT. 8.1
EN 8.2 E.V.R.M.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 8
E.V.R.M. - GENEESKUNDE - UITOEFENING
VAN DE GENEESKUNDE - CHINESE ACUPUNCTUUR - GEEN GENEESHEER.

1o en 2° De geneeskunde om vat onder
meer het stellen van de diagnoses en
het toepassen van behandelingen; als
onwettige uitoefening van de geneeskunde wordt beschouwd, het gewoonJijk verrichten, door een persoon die
het geheel van de bij de wet gestelde
voorwaarden niet vervult, van enige
handeling die tot doel heeft of wordt
voorgesteld tot doel te hebben bij een
menselijk wezen, hetzij het onderzoeken, hetzij het opsporen van ziekten
en gebrekkigheden, hetzij het stellen
van de diagnose, het instellen of uitvoeren van de behandeling van een fysische of psychische werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij
de inenting; de wet voorziet niet in
enig onderscheid of beperking, zodat
in dat verband geen uitzondering
wordt gemaakt voor de chinese acupunctuur. (Art. 1, 2, § 1, en 7, §§ 1 en 2,
Geneeskundewet : K.B. nr. 78 van 10
nov. 1967.)
3° en 4° Het verbod voor personen die

Nr. 611
2• KAMER - 20 juni 1990

1° GENEESKUNDE-

UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNDE - ART. 1 GENEESKUNDEWET - GENEESKUNDE - BEGRIP - CHINESE
ACUPUNCTUUR.

geen geneesheer zijn om gewoonlijk
de Chinese acupunctuur uit te oefenen,
doet geen afbreuk aan het recht op de
eerbiediging van het prive-Jeven dat
door art. 8.1 E. V.R.M wordt gewaarborgd; het is evenmin in strijd met het
tweede lid van dat artikel, volgens hetwelk inmenging van enig openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening
van dat recht is toegestaan, voor zover
die inmenging bij de wet is voorzien
en zij een maatregel is die in een democratische samenleving nodig is onder meer voor de bescherming van de
gezondheid (1).

1----------------(1) Zie Cass., 7 febr. 1990, A.R. nr. 8042
(A.C., 1989-90, nr. 351).

Nr. 611
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(DECOCQ T. UNION PROFESSIONNELLE DES
DECINS ACUPUNCTEURS DE BELGIQUE)

ME-

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8201)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zovere de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet en van het
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeslmnst,
doordat het bevestigend arrest in verband met het koninklijk besluit nr. 78
betreffende de geneeskunde aanvoert dat
er slechts een geneeskunde bestaat, weliswaar met verschillende takken, benaderingen en technieken, dat die wettelijke regeling de openbare orde maakt,
strafbepalingen bevat en verplichtend is
voor iedereen in het Koninkrijk; dat die
reglementering geen onderscheid maakt
tussen de verschillende scholen waartoe
de beoefenaars van de geneeskunst kunnen behoreri, noch tussen de landen of
streken waar die scholen zijn ontstaan,
terwijl eiser in zijn conclusie aanvoerde naar zijn oordeel niet te hebben gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 78
van 10 november 1967 dat degenen die
geen geneesheer zijn of door de wet met
geneesheren worden gelijkgesteld, verbiedt de geneeskunde uit te oefenen, omdat volgens hem dat besluit de geneeskunde enkel opvat in de zin van westerse geneeskunde, terwijl hij de traditionele Chinese geneeskunde uitoefent die
een bijzonder en specifiek karakter heeft
en verschilt van de westerse geneeskunde; eiser aanvoerde dat er twee groepen
geneesheren bestonden die twee verschillende vormen van geneeskunde uitoefenen; in feite de geneeskundige handeling waartoe alleen doctors in de
geneeskunde bevoegd zijn logischerwijze
enkel een handeling van de westerse geneeskunde kan zijn; de acupunctuur en
de Chinese geneeskunde in het algemeen daarvan grondig verschillen, aangezien zij deel uitmaken van een traditionele wetenschap waarvan de opsporingstechnieken en de verzorging volle-
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dig verschillen van de westerse geneeskunde en niet noodzakelijk kennis van
deze vereisen; de diagnose immers niet
wordt gesteld volgens de methodes van
de westerse geneeskunde; er energiebalansen worden opgemaakt ter opsporing
van het evenwicht van het lichaam; die
methode gebaseerd is op een mensbeeld
dat in het Westen niet bestaat; het arrest
dus niet kon beslissen dat er slechts een
geneeskunst bestond, namelijk die welke
de geneeskunde omvat (...) onder haar
curatief of preventief voorkomen; de geneeskundige handeling trouwens niet
zonder meer mag worden gelijkgesteld
met het genezen; het arrest aldus niet
antwoordt op het argument ten betoge
dat de praktijk van de psychoanalisten
of psychotogen, evenmin als die van de
beoefenaars van de traditionele Chinese
geneeskunde, gereglementeerd is; de uitoefening van die praktijk echter niet
wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde (Tribunal correctionel de Nanterre, lie kamer, 9 februari 1978, G.P., blz. 168); zulks wel
degelijk bewijst dat pijnverlichting niet
het alleenrecht is van de doctors in de
geneeskunde; de algemene definitie, die
het hof van beroep heeft gegeven van de
geneeskunde en de geneeskunst, slechts
met veel voorbehoud kan worden aangenomen en zij niet alles kan omvatten
wat het hof van beroep daaronder wil
verstaan; de geneeskundige handeling,
waarl/oor alleen doctors in de geneeskunde bevoegd zijn, logischerwijze enkel
een handeling van de westerse geneeskunde kan zijn:

Overwegende dat het arrest vermeldt « dat het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967, artikel
1, bepaalt dat " de geneeskunst de
geneeskunde omvat (... ) onder haar
curatief of preventief voorkomen ";
dat luidens artikel 2 " niemand de
geneeskunde mag uitoefenen die
niet het wettelijk diploma bezit van
doctor in de genees-, heel- en verloskunde, dat werd behaald in overeenstemming met de wetgeving op het
toekennen van de academische graden (... ) ", dat er slechts een geneeskunst bestaat, weliswaar met verschillende takken, benaderingen en
technieken; dat het koninklijk besluit nr. 78, zoals trouwens uit het
opschrift ervan blijft, de geneeskunst reglementeert, zonder daarin

1344

HOF VAN CASSATIE

enig onderscheid aan te brengen;
dat die regeling de openbare orde
raakt, strafbepalingen bevat en verplichtend is voor iedereen in het Koninkrijk; dat zij geen onderscheid
maakt tussen de verschillende scholen waartoe de beoefenaars van de
geneeskunst kunnen behoren noch
tussen de landen of streken waar
die scholen zijn ontstaan; (... ) dat de
geneeskunde, waarvan sprake is in
het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967 en waarvan de bescherming wordt beoogd met dit besluit, de gehele geneeskunde omvat,
zonder beperking of uitzondering,
en dat derhalve als onwettige uitoefening ervan wordt beschouwd het
gewoonlijk verrichten door een persoon die het geheel van de wettelijke voorwaarden niet vervult, van
elke handeling die tot doel heeft, of
wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij
het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen
van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het
instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende
pathologische toestand, hetzij de
inenting »;
Dat het arrest aldus antwoordt op
de conclusie van eiser door de geneeskunde op een andere wijze te
definieren dan eiser in zijn conclusie;
Overwegende dat het arrest eraan
toevoegt « dat dit wel degelijk het
geval is met (eiser), aangezien hij,
naar eigen zeggen en volgens zijn
eigen woorden, zich, als beoefenaar
van de Chinese geneeskunde, gerechtigd acht zonder tussenkomst
van een geneesheer diagnose te stellen en behandelingen toe te passen », ofschoon hij niet in het bezit
is van een diploma van doctor in de
geneeskunde;
Overwegende dat het arrest regelmatig met redenen is omkleed en
naar recht verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 611

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 2, 97 van de Grondwet,
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967 betreffende de geneeskunde en miskenning van het beginsel
dat de feiten bij de wet strafbaar moeten
zijn gesteld,
doordat het arrest het aan eiser ten
laste gelegde feit bewezen verklaart,
terwijl eiser in zijn conclusie erop
wees dat de beoefening van de acupunctuur in Belgie niet gereglementeerd
wordt; dat, bij ontstentenis van zodanige
reglementering, de verrichting van de
acupunctuur niet zonder meer met een
geneeskundige handeling mag worden
gelijkgesteld, zoals blijkt uit de klassieke
studies die in de faculteiten van de geneeskunde zijn uitgevoerd; die gelijkstelling per definitie verkeerd is en de rechter de feiten en de wet niet kon
miskennen door een inbreuk op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 bewezen te verklaren terwijl dat koninklijk besluit niet spreekt van de beoefening van de acupunctuur en de Chinese geneeskunde in het algemeen; het hof
van beroep klaarblijkelijk met zichzelf in
strijd is wanneer het die gedachtengang
volgt, namelijk dat het koninklijk besluit
nr. 78 de geneeskunst regelt zonder
daarin enig onderscheid te maken; « dat
de geneeskunde waarvan sprake is in
het besluit de gehele geneeskunst omvat,
zonder beperking of uitzondering, en dat
derhalve als onwettige uitoefening ervan
wordt beschouwd het gewoonlijk verrichten door een persoon, die het geheel van
de wettelijke voorwaarden niet vervult,
van elke handeling die tot doel heeft, of
voorgesteld wordt tot doel te hebben, bij
een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de
diagnose, het instellen of uitvoeren van
een behandeling van een fysische of pychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting »;
die interpretatie van het koninklijk besluit nr. 78, gelet hierop, erop neerkomt
dat aileen de houder van een diploma in
de geneeskunde of daarmee gelijkgestelde de geneeskunst mag beoefenen, ofschoon het hof, met de Belgische en
Franse rechtsleer en rechtspraak, aanneemt dat de Chinese acupunctuur, in
weerwil van haar relatief empirisch karakter en haar schijnbare eenvoud, reflexen in werking stelt waarvan de geleiding, ofschoon daarover weinig kennis
bestaat, niettemin concrete resultaten
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kan opleveren, een ingewikkelde en
nauwgezette therapie is waarvan de gewoonlijke toepassing wegens de gebruikte actiemiddelen en de opgewekte lichamelijke reacties deel uitmaakt van de
geneeskunst (Bergen, 21 mei 1985, J.T.,
1985, blz. 716) en de traditionele Chinese
geneeskunde een zelfstandige wetenschap is die niet officieel onderwezen
wordt in Belgie, wat ook het geval is met
de acupunctuur (bladzijde 5 van het arrest); de interpretatie die het hof van beroep aldus geeft van het domein van de
geneeskunst en van de geneeskunde
erop neerkomt dat aileen de houder van
het in Belgie behaalde wettelijk diploma
in de geneeskunde een geneeskunde
mag uitoefenen, waarvan nochtans uitdrukkelijk wordt toegegeven dat bepaalde technieken in Belgie niet worden onderwezen aan de houder van het diploma in de geneeskunde; de strafbaarstelling van een dergelijk feit derhalve
indruist tegen het wettigheidsbeginsel en
tegen artikel 9 van de Grondwet, aangezien deze een precieze wettelijke 'definitie vereisen, hetgeen te dezen, zoals is
aangetoond, niet het geval is; geen enkele tekst de toepassing van acupunctuur
verbiedt:

Overwegende dat het arrest, benevens de vermeldingen in het antwoord op het eerste middel, beslist
<< dat ook al zou, zoals (eiser) in zijn
conclusie (bladzijde 10) verklaart,
" de traditionele Chinese geneeskunde een zelfstandige wetenschap zijn
die in Belgie niet officieel onderwezen wordt wat ook het geval is met
de acupunctuur ", die omstandigheid
dan nog geen invloed zou kunnen
hebben op de formulering van de telastlegging, aangezien het uiteraard
niet aan het hof (van beroep) staat
te oordelen over de opportuniteit
van de keuze die de ter zake bevoegde overheid, te dezen de universitaire, gedaan heeft met betrekking
tot de in de faculteiten van de geneeskunde te onderwijzen leerstof >>;
Dat het arrest aldus antwoordt op
eisers conclusie, zonder de bepalingen of het algemeen rechtsbeginsel
die in het middel zijn aangegeven,
te schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 8
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat een ieder het recht
op eerbiediging van zijn prive- en gezinsleven waarborgt,
doordat het arrest oordeelt dat eiser
ten onrechte meent artikel 8 van het
Verdrag te kunnen aanvoeren in verband met de beoefening van de acupunctuur, en dat de inmenging van de
Staat waarvan sprake is in artikel 8.2 te
dezen noodzakelijk is,
terwijl, blijkens de neergelegde conclusie; de acupuncturisten, die geen geneesheren zijn, opkomen voor het recht om·
een prive-praktijk te kiezen, een recht
dat los staat van de geldelijke aspecten
ervan, aangezien zij, zelfs als ze de acupunctuur kosteloos beoefenden, zij dan
nog, volgens de gevestigde rechtspraak,
zouden kunnen veroordeeld worden wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde; dat recht wel degelijk gewaarborgd wordt door artikel 8 van het
Verdrag en, in zoverre de acupuncturisten zich op dat artikel kunnen beroepen,
de voorschriften van het Belgisch recht
ter zake als een inmenging in de uitoefening van dat recht moeten worden beschouwd; het tweede lid immers bepaalt
dat inmenging van enig openbaar gezag
in de uitoefening van het recht is toegestaan onder bepaalde voorwaarden; - de
aantasting van het gewaarborgde recht
moet een wettige grond hebben in de zin
van artikel 8.2 - zij moet bij de wet zijn
voorzien - en zijn moet nodig zijn in
het belang van de gezondheid; ook al bestaat te dezen een wettige grond en is
aantasting van het gewaarborgde recht
voorzien bij de wet (koninklijk besluit
van 10 november), zij buiten aile verhouding lijkt te staan tot het nagestreefde
doel; de inmenging van de Staat immers
erop neerkomt aan de doctor in de geneeskunde een alleenrecht op de gezondheidszorg toe te kennen; het evenwel is
aangetoond dat het beroep van acupuncturist een opleiding en een bekwaamheid vereist waarop controle moet
worden uitgeoefend; het beroep thans
niet gereglementeerd is; er geen controle
is op de bekwaamheid; terwijl een acupuncturist, die geen geneesheer is, kan
veroordeeld worden wegens onwettige
uitoefening van de geneeskunde, een
doctor in de geneeskunde, ook al weet
hij van acupunctuur weinig af, de acupunctuur zonder bezwaar kan beoefenen;
de uitsluiting van de acupuncturisten,
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niet-geneesheren, dus onbeperkt en ongenuanceerd is, welke de reele bekwaamheid van de betrokkene ook moge
zijn; die volledige uitsluiting van de nietgeneesheren buiten alle verhouding lijkt
tot het nagestreefde doel, de bescherming van de gezondheid :

Overwegende dat het arrest beslist « dat, ofschoon het juist is te
bewezen, zoals (eiser) (... ), dat "de
gezondheid van een persoon een prive-aangelegenheid " is, de beoefening van de geneeskunst geen priveaangelegenheid is aan de zijde van
degene die de geneeskunst beoefent;
dat bijgevolg (eiser) ten onrechte
voor de acupuncturisten het recht
opeist om zich voor de uitoefening
van een beroepswerkzaamheid te
beroepen op artikel 8 van het Verdrag; dat ten overvloede, zelfs als
dat zo mocht zijn - quod non -,
artikel 8.2 bepaalt dat inmenging
van enig openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het
recht op eerbiediging van het priveleven is toegestaan voor zover die
inmenging, enerzijds, bij de wet is
voorzien en, anderzijds, in een democratische samenleving nodig is
voor de bescherming van de gezondheid; (... ) dat die inmenging welke
ertoe strekt de mensen onder meer
te beschermen tegen praktijken van
therapeuten wier kennis niet volgens wetenschappelijke en objectieve criteria is getoetst, op zich nodig
is in de zin van artikel 8 van voornoemd Verdrag »;
Overwegende dat het arrest met
die redenen antwoordt op de conclusie van eiser, zonder de in het middel aangewezen bepaling van het
Verdrag te schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel: schending van
artikel 6 van het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele
rechten dat het recht van een ieder op
arbeid erkent alsook het recht op de mogelijkheid in zijn onderhoud te voorzien
door middel van vrijelijk gekozen of aanvaarde werkzaamheden,
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doordat het arrest niet antwoordt op
het aan dat artikel ontleende argument,
terwijl daaruit duidelijk blijkt dat de
Staten alles in het werk moeten stellen
om een ieder in de mogelijk te stellen
vrijelijk een gekozen werkzaamheid te
verrichten; dat recht duidelijk miskend
wordt door het koninklijk besluit van 10
november 1967 betreffende de geneeskunst, in de interpretatie die het hof van
beroep eraan geeft:

Overwegende dat eiser, zonder
daaruit een welbepaald rechtsgevolg
af te leiden, in zijn conclusie opmerkte dat de vrijheid van arbeid,
waaraan herinnerd wordt in artikel
6 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, in verband moet worden gebracht met artikel 8 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Dat het arrest met de in het antwoord op het derde middel weergegeven gronden antwoordt op de conclusie van eiser;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 juni 1990 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conslusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. J. Baiverlin,
Verviers.
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het ogenblik dat de procureur d'Etat
de aan de geadresseerde af te geven
akte ontvangt (1).

Nr. 612
2•

KAMER -

20 juni 1990

1° BETEKENING EN KENNISGEVING
- EXPLOTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EXPLOOT OPGESTELD IN BELGIE
- VERZENDING NAAR RET GROOTRERTOGDOM LUXEMBURG - ART. 30 BENELUX-VERDRAG OVER UITLEVERING EN RECRTSRULP
IN STRAFZAKEN, ONDERTEKEND TE BRUSSEL
OP 27 JUNI 1962- BETEKENING VAN RET EXPLOOT - BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN VAN BETEKENING- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - BESTREDEN ARREST - ARREST
OP VERZET - VERZET ONGEDAAN - BETEKENING AAN DE ElSER OP VERZET - BETEKENING IN RET BUITENLAND - CASSATIEBEROEP- TERMIJN- AANVANG- DUUR.

3° VOORZIENING IN CASSATIE -

ALGEMENE BEGRIPPEN STRAFZAKEN VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET ONGEDAAN WORDT VERKLAARD WEGENS NIET-VERSCHIJNING
DRAAGWIJDTE VAN DIE VOORZIENING.

4° VERZET -

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

5° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSCRIJNING VAN DE BEKLAAGDE - VERTEGENWOORDIGING - VOORWAARDE - BEOORDELING.

1° Wanneer in strafzaken een in Belgie
opgesteld exploot overeenkomstig art.
30 Benelux-Verdrag over uitlevering en
rechtshulp in strafzaken, ondertekend
op 27 juni 1962 te Brussel en goedgekeurd bij de wet van 1 juni 1964, aan
de beklaagde is medegedeeld door de
bemiddeling van de procureur d'Etat te
Luxemburg, is er pas betekening, in de
zin van art. 40, eerste lid, Ger. W., op

2° De termijn waarover de beklaagde beschikt om zich in cassatie te voorzien
tegen een arrest waarbij zijn verzet
ongedaan wordt verklaard, gaat in bij
de betekening van dat arrest (2) (3);
hoewel de duur van die termijn in de
regel vijftien vrije dagen bedraagt,
wordt die termijn evenwel overeenkomstig art. 55 Ger. W. verlengd, als
een. veroordeelde zich in cassatie voorziet tegen een bij verstek gewezen arrest of vonnis dat hem in het buitenland is betekend (4). (Artt. 187, 373 en
413, derde lid, Sv.)

3° en 4° Door de voorziening tegen een
vonnis of arrest waarbij het verzet van
de beklaagde ongedaan wordt verklaard wegens niet-verschijning, komt
in cassatie enkel ten toets of het vonnis of het arrest het verzet wettig ongedaan heeft verklaard (5).

5° Hoewel de beklaagde, in de regel, verplicht is persoonlijk te verschijnen,
kan de rechtbank de beklaagde toestaan zich te laten vertegenwoordigen,
wanneer deze bewijst dat hij in de onmogelijkheid verkeert om zelf te verschijnen; die vertegenwoordiging is
echter slechts een mogelijkheid en de
onmogelijkheid om te verschijnen in
persoon wordt op onaantastbare wijze

(1) Zie Cass., 8 juni 1988, A.R. nr. 6602 (A.C.,
1987-88, nr. 614).
(2) Zie Cass., 27 sept. 1989, A.R. nr. 7502, supra, nr. 60.

(3) Zoals in het geannoteerde arrest uitdrukkelijk wordt vermeld, maakt art. 373 Sv., luidens hetwelk de termijn waarbinnen de veroordeelde cassatieberoep kan instellen, ingaat
vanaf de uitspraak, geen onderscheid tussen
de beslissingen op tegenspraak en de verstekbeslissingen. Het Hof beslist evenwel dat aileen de beslissingen op tegenspraak die termijn doen ingaan, terwijl de verstekbeslissingen dienaangaande een betekening vereisen.
Op dat punt staat de rechtspraak vast (zie
cone!. O.M. bij het arrest van 10 aug. 1857,
Bull. en Pas., 1857, L 400).
(4) Zie K.B. nr. 301 van 30 maart 1936, inz.
art. 3, alsmede het verslag aan de Koning; zie
ook Cass., 3 jan. 1990, A.R. nr. 7625, supra, nr.
262.
(5) Cass., 20 dec. 1989, A.R. nr 7835, supra,
nr 255
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door de feitenrechter beoordeeld (6).
(Art. 185, § 2, Sv.)
(TOCK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8358)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1990 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat ·het arrest het
verzet van eiser tegen het op 21 december 1989 tegen hem uitgesproken veroordelend arrest ongedaan
verklaart wegens niet-verschijning;
Overwegende dat eiser woont te
Marner, Groothertogdom Luxemburg, en in Belgie geen verblijfplaats
of gekozen woonplaats heeft, zodat
het bestreden arrest hem, overeenkomstig artikel 30 van het Verdrag
aangaande de uitlevering en de
rechtshulp in strafzaken tussen het
Koninkrijk Belgie, het Groothertog'dom Luxemburg en het Koninkrijk
der Nederlanden, ondertekend op 27
juni 1962 te Brussel en goedgekeurd
bij de wet van 1 juni 1964, is medegedeeld door bemiddeling van de
procureur d'Etat te Luxemburg;
Dat, wanneer die procedure wordt
gevolgd, er pas betekening in de zin
van artikel 40, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek is op het
ogenblik dat de procureur d'Etat de
aan de geadresseerde te overhandigen akte ontvangt;
Dat uit de processtukken · blijkt
dat die akte te dezen op 14 maart
1990 bij het parket te Luxemburg is
toegekomen en dat de verklaring
van voorziening namens eiser is gedaan op 17 april 1990;
· Overwegende dat de terinijn
waarover de beklaagde beschikt om
zich in cassatie te voorzien tegen
een arrest dat diens verzet ongedaan verklaart, ingaat vanaf de betekening van dat arrest; dat de duur
{6) Zie Cass., 29 april 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 910).
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van die termijn in beginsel vijftien
vrije dagen bedraagt;
Overwegende evenwel dat artikel
55 van het Gerechtelijk Wetboek de
termijnen die krachtens de wet verlengd . worden wegens de afstand,
ten aanzien van de partij die in een
aangrenzend land woont, verlengt
met vijftien dagen;
Dat weliswaar . de daarop betrekking hebbende bepaling van strafvordering, riamelijk artikel 3 van
het koninklijk besluit nr. 301 van 30
maart 1936, meer bepaald door te
verwijzen naar de artikelen 203 en
187, tweede lid, van het Wetboek
vim Strafvordering, enkel spreekt
vari de termijn van hoger beroep tegen verstekvonnissen en van de verzettermijnen; dat daardoor nochtans
de draagwijdte niet wordt beperkt
. van het koninklijk besluit waarvan
het verslag aan de Koning wijst op
de uitbreiding van het toepassingsgebied « ten voordele van personen
die buiten het grondgebied van Belgie woneri 'e n aan wie de betekening
van het vonnis niet gedaan was geworden in Belgie, hetzij aan de persoon of aan de woonplaats, hetzij
aan de verblijfplaats. of aan de gekozen woonplaats »; dat het tevens
stelt dat de termijnverlengingen bij
· wet geschieden wanneer deze niet
enkel blijken uit de uitdrukkelijke
bewoordingen van wetsbepalingen,
doch ook « volgens de interpretatie
ervan door de rechtspraak »;
Overwegende dat reeds voor de
vaststelling van het aanvangstijdstip
van de termijn waarbinnen de bij
verstek veroordeelde cassatieberoep
moet instellen en die niet uitdrukkelijk is bepaald in de artikelen 373 of
413 van het Wetboek van Strafvordering noch in enige andere wetsbepaling, een vaste rechtspraak de
wetteksten naar de geest ervan aldus heeft gei:nterpreteerd dat, oak al
bepaalt artikel 373 dat de termijn
van de vqorziening van de veroordeelde begint te !open vanaf de uitspraak, zonder dat een onderscheid
· wordt gemaakt tussen beslissingen
op tegenspraak en beslissing bij ver-
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stek, enkel de eerstgenoemde beslissingen die termijn doen ingaan, terwijl de laatstgenoemde moeten worden betekend;
Overwegende dat zowel de bescherming van het recht van verdediging van de veroordeelde aan wie
een verstekarrest of -vonnis is betekend in het buitenland als het door
de stellers van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936 nagestreefde doel de uitbreiding van de
toepassing van artikel 3 van dat besluit tot de termijn waarbinnen de
veroordeelde tegen zodanig arrest of
vonnis cassatieberoep moet instellen, rechtvaardigen;
Overwegende dat te dezen de termijn van de voorziening is ingegaan
op 14 maart 1990, dag waarop het
bestreden arrest is betekend aan eiser, die in het Groothertogdom Luxemburg woont en verblijft; dat die
termijn van vijftien vrije dagen, die
overeenkomstig artikel 55 van het
Gerechtelijk Wetboek met vijftien
dagen werd verlengd, verstreek op
zaterdag 14 april, daags v66r Pasen,
zodat hij tot dinsdag daaropvolgend
17 april 1990 werd verlengd;
Dat de voorziening, nu zij op die
datum is ingesteld, ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof op die
voorziening enkel de wettigheid nagaat van de beslissing waarbij het
verzet van eiser ongedaan wordt
verklaard;
Over het middel volgens hetwelk « het
arrest het verzet ongedaan heeft verklaard, ofschoon beklaagde (thans eiser)
een doktersattest had voorgelegd en ofschoon hij kon vertegenwoordigd worden»:

Overwegende dat krachtens artikel 185, § 2, eerste lid, van het Wethoek van Strafvordering, buiten de
in die bepaling vermelde gevallen,
die zich te dezen niet voordoen, de
beklaagde in beginsel verplicht is in
persoon te verschijnen;
Dat de rechtbank weliswaar
krachtens het tweede lid van dezelfde paragraaf beklaagde kan toestaan zich te laten vertegenwoor-

digen, wanneer deze bewijst dat hij
in de onmogelijkheid verkeert om
zelf te verschijnen; dat de rechtbank
evenwel die vertegenwoordiging niet
hoeft toe te staan en dat de feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de betrokkene in de onmogelijkheid verkeert om in persoon te
verschijnen;
Dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat het hof van beroep
verplicht was om de advocaat van
eiser toestemming te geven om eiser te vertegenwoordigen, faalt naar
recht en, in zoverre het opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de
gegevens van de zaak door dat hof,
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele 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 eiser in de
kosten.
20 juni 1990 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - INZAGEVERLENING VAN HET DOSSIER AAN DE VERDEDIGING STCKKEN
WAARVAN INZAGE MOET WORDEN VERLEEND

2° RECHTEN VAN DE MENS- ART 5.4
E.V.R.M

-

VOORLOPIGE HECHTENIS -

BE
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VESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - INZAGEVERLENING VAN HET DOSSIER AAN DE VERDEDIGING - STUKKEN
WAARVAN INZAGE MOET WORDEN VERLEEND.

3° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.2.
E.V.R.lVI. - VERMOEDEN VAN ONSCHULD SCHENDING - BEGRIP.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
14.2 l.V.B.P.R. - VERMOEDEN VAN ONSCHULD
- SCHENDING - BEGRIP.

1° en 2° Krach tens art. 5.4 E. V.R.M., dat
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voorlopige hechtenis, van de artikelen
5.2 en 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend
op 4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 en van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,

doordat het bestreden arrest het tegen
eiser verleende bevel tot aanhouding bevestigt op grond dat, ongeacht de complexiteit, de omvang, het technisch karakter of de beschikbaarheid van het
dossier, het recht van verdediging niet
kan worden geacht geschonden te zijn
door de omstandigheid dat de raadslieden van eiser, wegens de weinige tijd
waarover ze beschikten om inzage te nemen van het dossier, in de materiele onmogelijkheid verkeerden om het dossier
voldoende in te studeren,

aan iedere gearresteerde gelijkheid
der wapenen waarborgt, moet de verdachte tegen wie een bevel tot aanhouding is verleend of zijn raadsman de
gelegenheid hebben om v66r de bevestiging van het bevel inzage te nemen
van de desbetreffende stukken (1); die
inzageverlening is echter beperkt tot
terwijl, eerste onderdeel, de verdedide stukken die betrekking hebben op
de bevestiging (2).
ging het onaantastbaar recht heeft om
3" en 4" Uit de enkele omstandigheid dat onverwijld op de hoogte te worden gehet tegen een verdachte uitgevaardigd bracht van alle bijzonderheden van alle
bevel tot aanhouding werd bevestigd tegen haar ingebrachte beschuldigingen;
in het huis van arrest waar die ver- dat beginsel onder meer is vastgelegd in
dachte in voorlopige hechtenis was ge- artikel 5.2 van het Verdrag tot Bescherhouden, valt niet af te leiden dat het ming van de Rechten van de Mens en de
vermoeden van onschuld, waarvan Fundamentele Vrijheden, ondertekend
sprake is in de artt. 6.2 E. V.R.M. en op 4 november 1950 te Rome, naar luid
waarvan iedere gearresteerde onverwijld
14.2 I. V.B.P.R., is geschonden.
en in een taal welke hij verstaat, op de
hoogte moet worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle be(HAEMERS)
schuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht; alleen als dat beginsel in acht
ARREST (vertaling)
wordt genomen, de verdachte al dadelijk
bij het begin het bestaan van redelijke
(A ·R · nr. 8363)
gronden om h em te ver d enk en k an b eHET HOF; _ Gelet op het bestre- twisten en kan zeggen of hij het misdrijf
aanvaardt dan wel betwist; die regel alden arrest nr. 743, op 20 april 1990 leen maar in de praktijk kan worden
gewezen door het Hof van Beroep te toegepast wanneer de verdachte de maBrussel, kamer van inbeschuldiging- " teriele mogelijkheid heeft om werkelijk
stelling;
kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen; het recht om op
Over het eerste middel, luidend als de hoogte te worden gebracht van de involgt :
gebrachte beschuldigingen enkel kan
« Schending van artikel 7, tweede lid,
worden uitgeoefend wanneer de verdachvan de Grondwet, van de artikelen 4 en te over de tijd en de faciliteiten beschikt
5 van de wet van 20 april 1874 op de die nodig zijn voor de kennis van alle
bijzonderheden; er aldus bij de regeling
van het recht op inzage in het dossier rekening moet worden gehouden met de
(1) Zie Cass., 10 mei 1989, A.R. nr. 7423
(A.C., 1988-89, nr 514), met cone!. adv.-gen. Pi- omvang ervan; het inzagerecht van eiser
ret, zie ook Cass., 20 juni 1989, A.R. nr. 3467, te dezen is miskend, aangezien diens
en 9 aug. 1989, A.R. nr 7663 (ibid., 1988-89, raadsleden slechts over twee dagen en
nrs 617 en 649).
enkele uren beschikten om kennis te nemen van duizenden stukken, verdeeld
(2) Cass, 29 nov 1989, A.R. nr 7875, supz-a,
over tientallen dozen;
nr 204
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daaruit volgt dat het Hof van Beroep '
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, door te beslissen dat de raadslieden van eiser tijd genoeg hebben gehad om het dossier te raadsplegen,
artikel 5.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden waarin het
recht van de verdachten op nauwkeurige
en gedetailleerde informatie is neergelegd, alsmede het algemeen beginsel van
het recht van verdediging schendt;
tweede onderdeel, een ieder, die door
arrestatie of gevangenhouding van zijn
vrijheid is beroofd, krachtens artikel 5.4.
van het Europees Verdrag betreffende de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het recht heeft voorziening te vragen bij de rechter opdat deze
op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn
invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is; die bepaling inhoudt dat de rechtspleging de
verdachte de mogelijkheid moet bieden
de ter rechtvaardiging van de voorlopige
hechtenis aangevoerde gronden op passende wijze te betwisten; die rechtspleging bovendien een werkelijke procedure
op tegenspraak moet zijn en het beginsel
van de gelijkwaardige positie in het
strafproces moet waarborgen; geen enkel
van zijn vrijheid beroofde persoon met
goed gevolg een dergelijke procedure zou
kunnen eisen, als hij niet onverwijld en
naar behoren op de hoogte zou worden
gebracht van de feiten en rechtsregels
die aan zijn vrijheidsbeneming ten
grondslag lagen; het beginsel van de gelijkwaardige positie in het strafproces
dus vereist dat de verdediging inzage
kan nemen van het gehele dossier en
daartoe de nodige tijd ter beschikking
krijgt; het niet voldoende is vast te stellen dat het dossier ter inzage is gelegd
van de verdediging, er tevens moet worden vastgesteld dat de verdediging het
grondig heeft kunnen doornemen; aangezien de raadslieden van eiser het dossier
slechts gedurende twee dagen en enkele
uren hebben kunnen inzien, zij het dossier onmogelijk goed konden kennen; eiser bijgevolg onmogelijk een werkelijk
tegensprekelijke procedure kon krijgen
waarbij het beginsel van de gelijkwaardige positie in het strafproces werd gewaarborgd;
het Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingste!ling bijgevolg, nu
het beslist dat eiser voldoende kennis
van het dossier had om de ter rechtvaardiging van de voorlopige hechtenis aan-
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gevoerde gronden op passende wijze te
betwisten, en dat de in artikel 5 van het
Europees Verdrag betreffende de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden neergelegde beginselen wei
degelijk in acht genomen zijn, het recht
van iedere gearresteerde om voorziening
te vragen bij de rechter alsook zijn recb.t
op een procedure op tegenspraak
schendt; de in het middel aangegeven
wetsbepalingen bijgevolg zijn geschonden »;

Overwegende dat eiser, na door
de onderzoeksrechter te zijn ondervraagd over een doodslag, die bedoeld was om de door een vereniging van misdadigers door middel
van wapens en explosieven op een
geldtransport gepleegde overval te
vergemakkelijken, onder bevel tot
aanhouding werd geplaatst; dat de
appelrechters het bestaan van ernstige schuldaanwijzigingen hebben
vastgesteld;
Overwegende dat enerzijds, het
arrest, door te vermelden dat « de
termijn om het dossier in te zien,
niet afhangt van de omvang, de
complexiteit en het technisch karakter ervan of van enig ander gegeven », niet beslist dat << ongeacht de
complexiteit, de omvang, het technisch karakter of de beschikbaarheid van het dossier, het recht van
verdediging niet kan worden geacht
geschonden te zijn door de omstandigheid dat de raadslieden van eiser, gezien de weinige tijd waarover
ze beschikten om van het dossier inzage te nemen, in de materiiHe onmogelijkheid verkeerden om het
dossier voldoende in te studeren »;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat anderzijds, artikel 5 van de wet van 20 april 1874,
dat enkel handelt over de handhaving van de voorlopige hechtenis,
geen betrekking heeft op de bevestiging van het bevel tot aanhouding,
waarover het in de bestreden beslissing gaat; dat artikel 4 van bovengenoemde wet in die fase van de
rechtspleging de voorafgaande terin-
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zagelegging van het dossier ten behoeve van de verdachte of diens
raadsman niet voorschrijft;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van die wetsbepalingen
aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat voor het overige
het door eiser aangevoerde beginsel
van de gelijkheid der wapenen, voor
iedere gearresteerde wordt gewaarborgd door artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat, als norm van
internationaal recht met directe
werking in de nationale rechtsorde,
boven de Belgische wet gaat of deze
in voorkomend geval aanvult; dat
krachtens die bepaling, de verdachte
tegen wie een bevel tot aanhouding
is verleend of diens raadsman, reeds
v66r de bevestiging van dat bevel,
inzage moet kunnen krijgen van de
daarop betrekking hebbende stukken dat evenwel enkel de stukken,
die op de bevestiging betrekking
hebben, ter inzage moeten worden
gelegd;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd of van valsheid te worden
beticht, vaststelt dat de vier raadslieden van eiser « v66r de terechtzitting van 19 april 1990 de toesternming hebben gekregen om op 11, 12,
13, 17 en 18 april 1990 inzage te nemen van het dossier »;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, door te beslissen dat eiser door die terinzagelegging voldoende op de hoogte was
van de redenen van zijn arrestatie
en van de tegen hem ingebrachte
beschuldigingen en dat het beginsel
van de gelijkheid der wapenen in
acht genornen was, aangezien de
raadslieden van eiser de gelegenheid hebben gekregen inzage te nemen van de stukken betreffende de
bevestiging van het aanhoudingsbevel, de beslissing waarbij dat aanhoudingsbevel werd bevestigd, naar
recht heeft verantwoord, ook al was
dat bevel verleend na afloop van
een uitleveringsprocedure;

Nr. 613

Dat ook in dat opzicht het middel
faalt naar recht;
Over het tweede middel, luidend als
volgt:
« Schending van artikel 6.2 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend op 4 november
1950 te Rome, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955 en schending van artikel
14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
opgemaakt te New York en goedgekeurd
bij de wet van 15 mei 1981,

doordat het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
ten einde het tegen eiser verleende bevel
tot aanhouding te bevestigen, op 19 april
1990 een buitengewone zitting heeft gehouden in de gevangenis te Sint-Gillis,
terwijl in de artikelen 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en
politieke rechten het beginsel is neergelegd dat een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig
wordt gehouden totdat zijn schuld valgens de wet bewezen wordt; dat beginsel
niet enkel geldt voor de bewijsvoering in
strafzaken, doch voor de gehele duur van
de strafvervolgingen en het strafproces,
en de voor onschuldig gehouden persoon
tijdens de gehele duur van de rechtspleging als een onschuldige moet worden
behandeld; de regel dat de rechter niet
vooringenomen mag zijn daarom in elk
geval in acht genomen moet worden;
het houden van een buitengewone zitting in de gevangenis zelf de verdachte
in een zeer ongunstig daglicht kan stellen; ongewone behandeling afbreuk kan
doen aan de onpartijdigheid die de regel
moet zijn in de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten en, derhalve, het beginsel dat onschuld vermoed wordt, miskent;
het Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, bijgevolg,
door op 19 april 1990 een buitengewone
terechtzitting te houden in de gevangenis te St.-Gillis, het beginsel dat onschuld wordt vermoed en dat is neergelegd in de artikelen 6.2 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
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Mens en 14.2 van het Internationaal Ver-·
drag inzake burgerrechten en politieke
rechten miskent » :
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1e

Overwegende dat het arrest vermeldt << dat artikel 4 en, bij analogie, de artikelen 5 en 20 van de wet
op de voorlopige hechtenis enkel bepalen dat in een bijzonder ter griffie
gehouden register de plaats, de dag
en het uur van verschijning moet
worden opgetekend en dat hiervan
bij aangtekende brief bericht moet
worden gegeven aan de aangewezen
raadsman »;

KAMER -

21 juni 1990

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTADMINISTRATIEVE BESLISSING - NIETIGVERKLARING DOOR DE RAAD VAN STATE - FOUT
VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

2° RAAD VAN STATE -

NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING FOUT VAN DE ADMINISTRATIEVE
OVERHEID.

Dat geen schending van de in het
middel aangewezen wetsbepalingen 3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG
- BURGERLIJKE ZAKEN - NIETIGVERKLAkan worden afgeleid uit de enkele
RING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISomstandigheid dat die plaats het
SING DOOR DE RAAD VAN STATE.
huis van arrest was waar eiser in
voorlopige hechtenis is gehouden;
4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - ADMIDat het arrest naar recht verantNISTRATIEVE HANDELING WAARDOOR AAN
woord is;
EEN RIJKSAMBTENAAR EEN BEVORDERING
Dat het middel 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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 juni 1990 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. F. Motte-de
Raedt, Brussel, P. Vanderveeren, Brussel, en C. Bock, Brussel.

WORDT ONTZEGD - VORMGEBREK - NIETIGVERKLARING DOOR DE RAAD VAN STATE GEVOLG.

5° AMBTENAAR -

STATUUT - SLAGEN
VOOR EEN BEVORDERINGSEXAMEN - GEVOLG.

1°, 2° en 3° Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennis neemt van
een aansprakelijkheidsvordering op
grand van een door de administratieve
overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot de vernietiging van de administratieve handeling
door de Raad van State, moet die
rechtbank, nu de beslissing tot nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk beslissen
dat de administratieve overheid een
fout heeft begaan; die fout kan echter
tot herstel enkel aanleiding geven als
het oorzakelijk verband tussen de
machtsoverschrijding en de schade bewezen is (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

4° Wanneer de Raad van State een administratieve handeling, waarbij aan een
rijksambtenaar zijn aanspraak op een
Op dezelfde dag zijn vijf arresten (A.R. nrs.
8364, 8365, 8366, 8367 en 8368} in dezelfde zin
gewezen op voorzieningen van dezelfde eiser
tegen op dezelfde dag door hetzelfde hof van
beroep in zijn zaak gewezen arresten.

(1} Cass., 13 mei 1982, A.R. nr. 6434 (A.C.,
1981-82, nr. 547), met cone!. O.M. eerste adv.gen. J. Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas.,
1982, 1056.
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bevordering wordt ontzegd, wegens
een vormgebrek nietig verklaart,
wordt door de rechter, die vaststelt dat
die ambtenaar, ongeacht de nietigverldaring, dergelijke aanspraak niet kan
doen gelden, naar recht beslist dat niet
bewezen is dat tussen de tout van de
administratie en de door de ambtenaar
aangevoerde schade een oorzakel~fk
verband bestaat. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
5° De artt. 49, § 1, K.B. van 25 april 1956

tot vaststelling van l1et statuut der personeelsleden van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse
Handel en 101, tweede lid, K.B. van 2
okt. 1937 houdende het statuut van het
rijkspersoneel verlenen aan de ambtenaren die voor een bevorderingsexamen z1jn geslaagd geen recht op zodanige bevordering, maar biedt Jmn de
mogelijkheid hun aanspraken op die
bevordering te doen gelden.
(GRAFE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. BUITENLANDSE BETREKKINGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8575)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de minister
van Buitenlandse Betrekkingen :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 39, § 1, 48, 49, § 1, van het
koninklijk besluit van 25 april 1956 tot
vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
(welke artikelen 48 en 49, § 1, zijn gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 januari
1975), 99, 101, 103 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het rijkspersoneel, ingevoegd
bij koninklijk besluit van 16 maart 1964
(welk artikel 103 bovendien is gewijzigd
bij koninklijk besluit van 13 november
1967, III, artikel 23), 1, 3, 4, 7 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van de rijksambtenaren
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in het belang van de dienst, 14, eerste
lid, van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eerst vaststelt dat
de fout die eiser aan de eerste verweerder verwijt, in werkelijkheid uit twee afzonderlijke fouten bestaat en dat de eerste hierop neerkomt dat « hij (eiser) niet
heeft bevorderd, op grond van het ministerieel besluit van 29 juni 1978, waarbij
hem het recht wordt ontzegd om zijn
aanspraken op bevordering vanaf 1 juli
1978 te doen gelden, welk ministerieel
besluit door de Raad van State op 28 oktober 1981 nietig is verklaard », « nu die
bevordering hem is ontzegd tussen de
datum waarop voormeld ministerieel besluit van kracht werd, nl. op 1 juli 1978, en
1 juli 1981, op welke datum het ministerieel besluit van 18 mei 1981, dat (eiser)
de straf van ontslag van ambtswege
oplegde, uitwerking kreeg », vervolgens
beslist dat de eerste verweerder, ofschoon hij ten onrechte betwist dat hij
een fout heeft begaan door het ministereel besluit van 29 juni 1978 uit te vaardigen zonder vooraf het advies van de
departementele raad van beroep in te
winnen, daarentegen terecht betoogt dat
die fout niet noodzakelijk in oorzakelijk
verband staat met de schade, en die beslissing hierop grondt dat « hoe dan ook,
de door (eiser) gepleegde feiten van die
aard waren dat hij geen recht op bevordering kon hebben », dat « met andere
woorden, de schade van (eiser) niets anders kon zijn dan het verlies van de
kans die hij zou hebben gehad, indien de
regelmatige procedure was gevolgd (dat
wil zeggen als de departementele raad
van beroep was geraadpleegd), dat de
" bijkomende maatregelen " op hem niet
zouden worden toegepast », dat << die
kans natuurlijk niet bestond, gelet op de
ernst van de feiten, zoals trouwens blijkt
uit het beredeneerd advies van dezelfde
raad van beroep van 4 mei 1981, waarbij
het voorstel van de tuchtraad om (eiser)
van ambtswege te ontslaan, is bevestigd »,
terwijl de in het belang van de dienst
geschorste ambtenaar zich in de stand
« dienstactiviteit » bevindt en bijgevolg
zijn aanspraken op bevordering en zijn
recht op wedde en op verhoging in wedde behoudt; de minister weliswaar in
twee uitzonderlijke gevallen (namelijk
als de ambtenaar strafrechtelijk vervolgd
wordt of als hij tuchtrechtelijk vervolgd
wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij hij op heterdaad is betrapt of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn) de
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in het belang van de dienst geschorste
ambtenaar het recht kan ontzeggen om
zijn aanspraken op bevordering en op
verhoging in wedde te doen gelden en
zijn wedde kan verminderen; te dezen
uit de vaststellingen van het arrest en
van het beroepen vonnis waarnaar het
arrest verwijst, blijkt, enerzijds, dat eiser in 1976 geslaagd was voor het examen om tot ambtenaar van de tweede
administratieve
klasse
van
de
kanselarijcarriere te worden bevorderd
en, anderzijds, dat het ministerieel besluit van 29 juni 1978, waarbij aan eiser
vanaf 1 juli 1978 het recht wordt ontzegd
om zijn aanspraken op bevordering en
op verhoging in wedde te doen gelden en
zijn wedde voor de helft wordt verminderd, door een arrest van de Raad van
State van 28 oktober 1981 nietig is verklaard, met het gevolg dat voormeld ministerieel besluit geen uitwerking heeft
gekregen en dat eiser bijgevolg tijdens
de in het arrest bedoelde periode van 1
juli 1978 tot 1 juni 1981, statutair aan de
vereisten voldeed om tot de tweede administratieve klasse van de kanselarijcarriere te worden bevorderd; daaruit
volgt dat het arrest, door te zeggen dat
de fout van de eerste verweerder « niet
noodzakelijk in oorzakelijk verband
staat met de schade, nu de door (eiser)
gepleegde feiten in elk geval van die
aard waren dat hij geen recht op bevordering kon hebben, met andere woorden,
de schade van (eiser) niets anders kon
zijn dan het verlies van de kans die hij
zou hebben gehad, indien de regelmatige
procedure was gevolgd (... ), dat de bijkomende maatregelen op hem niet zouden
worden toegepast, dat die kans natuurlijk niet bestond, gelet op de ernst van
de feiten (...) >>, de gevolgen van de nietigverklaring door de Raad van State van
het ministerieel besluit van 29 juni 1978
miskent (schending van artikel 14, eerste
lid, van de gecoi:irdineerde wetten op de
Raad van State), eiser onwettig het recht
ontzegt om zijn aanspraken op bevordering te doen gelden, niettegenstaande hij
in het belang van de dienst was geschorst (schending van de artikelen 39,
§ 1, 48, 49, § 1, van het koninklijk besluit
van 25 april 1956, 99, 101, 103 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, 1, 3,
4 en 7 van het koninklijk besluit van 1
juni 1964) en derhalve zijn beslissing dat
tussen de ten laste van de eerste verweerder vastgestelde fout en de door eiser aangevoerde schade geen noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat, niet
naar recht verantwoordt (schending van
alle in het middel aangewezen wettelijke
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bepalingen, inzonderheid de artikelen
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet) :

In zoverre het middel het arrest
verwijt dat het, in strijd met artikel
14, eerste lid, van de gecoi:irdineerde
wetten op de Raad van State, de gevolgen miskent van de nietigverklaring door de Raad van State op 28
oktober 1981 van het ministerieel
besluit van 29 juni 1978, waarbij
vanaf 1 juli 1978 aan eiser het recht
wordt ontzegd om zijn aanspraken
op bevordering en op verhoging in
wedde te doen gelden :
Overwegende dat, wanneer een
gewone rechtbank, op grond van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, rechtsgeldig kennis
neemt van een aansprakelijkheidsvordering ten gevolge van machtsoverschrijding wegens miskenning
door de administratieve overheid
van de grondwets- of wetsregels valgens welke zij op een bepaalde manier iets niet of wei moet doen, en
dat die machtsoverschrijding door
de Raad van State met nietigverklaring van die administratieve handeling is gesanctioneerd, de gewone
rechtbank, gezien het gezag van gewijsde « erga omnes » van zodanige
beslissing tot nietigverklaring, noodzakelijk moet beslissen dat de administratieve overheid van wie de nietig verklaarde handeling uitgaat,
een fout heeft begaan en dat die
fout tot herstel aanleiding geeft als
het oorzakelijk verband tussen de
machtsoverschrijding en de schade
bewezen is;
Overwegende dat nopens de eerste fout die eiser aan verweerder
verwijt, omdat deze hem niet heeft
bevorderd op grond van het door de
Raad van State nietig verklaarde
ministerieel besluit van 29 juni 1978,
het arrest uit de in het middel aangehaalde uiteenzetting afleidt dat de
Belgische Staat stellig een fout
heeft begaan, maar het verder erop
wijst dat die fout niet noodzakelijk
in oorzakelijk verband staat met de
schade waarvan eiser het herstel
vordert;
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Dat het hof van beroep zodoende
dus niet de gevolgen miskent van de
nietigverklaring door de Raad van
State van voormeld ministerieel besluit van 29 juni 1978;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
In zoverre het middel tegen het
arrest opkomt omdat het eiser het
recht ontzegt om zijn aanspraken op
bevordering te doen gelden ondanks
zijn schorsing in het belang van de
dienst, en het betoogt dat het hof
van beroep dientengevolge zijn beslissing, dat tussen de ten laste van
de Staat vastgestelde fout en de
door eiser aangevoerde schade geen
oorzakelijk verband bestond, niet
naar recht verantwoordt :
Overwegende dat, zoals uit de processtukken en de vaststellingen van
de bestreden beslissing blijkt, de
nietigverklaring door de Raad van
State van het b!~sluit van 29 juni
1978, waarbij de· minister van Buitenlandse Zaken van 1 juli 1978 af
aan eiser het recht heeft ontzegd
om zijn aanspraken op bevordering
en op verhoging in wedde te doen
gelden, gerechtvaardigd werd door
de niet-naleving van een substantiele vorm zonder welke de bestuurlijke overheid geen regelmatige beslissing kon nemen, te weten het
advies dat aan de departementale
raad van beroep moet worden gevraagd;
Overwegende dat het arrest, nopens de fout in verband met die nietigverklaring en het eventueel oorzakelijk verband tussen die fout en
de door eiser aangevoerde schade,
zegt « dat te dezen (... ) (die) fout (... )
niet noodzakelijk in oorzakelijk verband staat met de schade, nu de
door (eiser) gepleegde feiten van die
aard waren dat hij geen recht op bevordering kon hebben, dat met andere woorden, de schade van (eiser)
niets anders kon zijn (dan) het verlies van de kans die hij (zou hebben) gehad indien de regelmatige
procedure was gevolgd, (... ) dat de
" bijkomende maatregelen" op hem
niet zouden worden toegepast, dat

(die) kans natuurlijk niet bestond,
gelet op de ernst van de feiten, zoals
trouwens blijkt uit het beredeneerd
advies van dezelfde raad van beroep
(... ) van 4 mei 1981, waarbij het
voorstel van de tuchtcommissie om
(eiser) van ambtswege te ontslaan,
werd bevestigd, dat (eiser) tevergeefs, tot staving van zijn vordering,
aanvoert dat het departement een
plaats vacant hield om hem te kunnen bevorderen in geval van nietigverklaring van het besluit houdende
vaststelling van bijkomende maatregelen, dat (verweerder) terecht in
dat verband aanvoert dat de periode
tijdens welke die plaats vacant werd
gehouden, samenviel met de tuchtrechtelijke vervolging tegen (eiser)
en dat die plaats vacant is gebleven
om niet vooruit te lopen op de uitslag van die procedure »;
Dat het hof van beroep, zoals
daaruit blijkt, zijn beslissing dat eiser, ondanks de nietigverklaring
door de Raad van State, geen aanspraak op een bevordering kon doen
gelden en dat het bewijs niet was
geleverd van een oorzakelijk verband tussen de fout van de administratie en de door eiser aangevoerde
schade, naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
In zoverre het middel een schending aanvoert van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het middel niet
zegt waarin de bestreden beslissing
die grondwetsbepaling zou schenden; dat het in zoverre niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 39, § 1, 48, 49, § 1, van
het koninklijk besluit van 25 april 1956
tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
(welke artikelen 48 en 49, § 1, zijn gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 j anuari
1975), 99, 101, 103 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het Rijkspersoneel, ingevoegd bij koninklijk besluit van 16 maart
1964 (welk artikel 103 bovendien is ge-
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wijzigd bij koninklijk besluit van 13 november 1967, artikel 23), 1, 3, 4 van het
koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende de schorsing van de Rijksambtenaren in het belang van de dienst en 97
van de Grondwet,

doordat, het arrest eerst vaststelt dat
de tweede door eiser aan de eerste verweerder verweten fout erin bestaat dat
« hij (eiser) niet heeft bevorderd tussen
26 januari 1977, op welke datum de andere acht voor het bevorderingsexamen geslaagden werden bevorderd, en 1 juli
1978, namelijk de datum waarop het ministerieel besluit van 29 juni 1978 uitwerking kreeg ( ...) en waarbij aan (eiser) het
recht werd ontzegd om zijn aanspraken
op bevordering te doen gelden », en vervolgens beslist, enerzijds, dat de eerste
verweerder geen fout heeft begaan door
eiser tussen 26 januari 1977 en 1 juli
1978 niet te bevorderen, op grond « dat,
ofschoon de beslissing (van de eerste
verweerder), zoals door de eerste rechter
is aangenomen, er " normaal " in bestond
(eiser) te bevorderen, zulks te dezen niet
het geval was, nu deze zich tijdens de
bewuste periode in Griekenland in hechtenis bevond, onder beschuldiging van
ernstige zedenfeiten, waarover zowel de
Griekse als de Belgische pers geschreven heeft » en « dat het feit dat niet dadelijk bijkomende maatregelen werden
genomen, wat door de secretaris-generaal in een brief aan het ministerie op 19
november 1976 was voorgesteld, allicht
hierdoor te verklaren is dat (eiser) eerst
zijn beroep tegen het voorstel tot bijkomende maatregelen voorwaardelijk had
ingetrokken en daarop nadien was teruggekomen », en doordat het arrest, anderzijds, beslist « dat, ten overvloede, de
(aan de eerste verweerder) verweten
fout, in de onderstelling dat zij bewezen
is - quod non -, om de zoeven sub 1o
vermelde redenen, (eiser) geen nadeel
heeft kunnen berokkenen »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 49,
§ 1, van het koninklijk besluit van 25
april 1956 bepaalt dat de ambtenaren
van de kanselarijcarriere, die geslaagd
zijn voor een examen voor overgang
naar de tweede administratieve klasse
« in de volgorde van hun rangschikking
bij dit examen, kunnen worden bevorderd tot de tweede klasse "• en aldus
daarin het recht is neergelegd van de geslaagden die het best gerangschikt zijn
om te worden benoemd tot de betrekkingen waarover het examen loopt, althans
wanneer de met de benoeming belaste
overheid besluit in die vacatures te voor-
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zien; de in het belang van de dienst geschorste ambtenaar zijn aanspraken op
bevordering behoudt zolang de bevoegde
overheid te zijnen opzichte niet de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 1
juni 1964 voorgeschreven bijkomende
maatregelen neemt door hem inzonderheid het recht te ontzeggen om zijn aanspraken op bevordering te doen gelden;
te dezen uit de vaststellingen van het arrest en van het beroepen vonnis waarnaar het arrest verwijst, blijkt, enerzijds,
dat eiser in 1976 geslaagd was voor het
examen om tot ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de kanselarijcarriere te worden bevorderd en, anderzijds, dat de in voormeld artikel 3
voorgeschreven bijkomende maatregelen
te zijnen opzichte pas zijn genomen bij
een ministerieel besluit van 29 juni 1978,
met ingang van 1 juli 1978; uit die vaststellingen volgt dat eiser op 26 januari
1977, op welke datum de andere acht geslaagden voor het examen van 1976, vanaf 1 november 1976 werden bevorderd,
statutair aan de vereisten voldeed om bevorderd te worden tot de tweede administratieve klasse van de kanselarijcarriere en het arrest derhalve, door te
beslissen dat de eerste verweerder geen
fout heeft begaan door eiser tussen 26
januari 1977 en 1 juli 1978 niet te bevorderen, hoewel tegen hem pas op 29 juni
1978, met ingang van 1 juli, bijkomende
maatregelen zijn genomen, op grond aileen dat eiser « tij dens de bewuste periode zich in Griekenland in hechtenis bevond onder beschuldiging van ernstige
zede;ueiten ... » en dat het feit dat niet
dadelijk bijkomende maatregelen zijn
genomen, waarschijnlijk om een aan de
zaak eigen omstandigheid is te verklaren, zijn beslissing niet naar rec~t verantwoordt (schending van de arbkelen
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
48 49, § 1, van het koninklijk besluit van
25' april 1956, 99, 101, 103 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, 1, 3 en 4
van het koninklijk besluit van 1 juni
1964);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 49, § 1,
van het koninklijk besluit van 25
april 1956 tot vaststelling van het
statuut van de personeelsleden van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk
besluit van 11 januari 1975, bepaalt,
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in het eerste lid, dat de ambtenaren
van de derde, vierde en vijfde administratieve klasse, die in de kanselarijcarriere een niveau-ancienniteit
tellen van vier jaar, mogen deelnemen aan een examen voor overgang
naar de tweede administratieve
klasse, en, in het laatste lid, dat de
ambtenaren die geslaagd zijn voor
het in het eerste lid bedoelde examen, in de volgorde van hun rangschikking bij het examen tot de
tweede klasse kunnen worden bevorderd; dat, zoals uit voormeld artikel 49, § 1, laatste lid, inzonderheid
uit het gebruik van het werkwoord
« kunnen » en voorts uit artikel 101,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende
het statuut van de rijksambtenaren,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
16 maart 1964, blijkt, indien de ambtenaar slaagt voor vorenbedoeld bevorderingsexamen, zulks hem niet
het recht verleent om te worden toegelaten tot de tweede administratieve klasse, maar hem enkel de mogelijkheid biedt om zijn aanspraken
op die bevordering te doen gelden;
dat het dus van weinig belang is,
enerzijds, dat eiser, die op 7 december 1976 in het belang van de dienst
geschorst werd, zoals is vastgesteld
in het beroepen vonnis waarvan het
arrest de redenen overneemt, onclanks die schorsing krachtens artikel 103 van hetzelfde statuut zijn
aanspraken op de bevordering behield en, anderzijds, dat de beslissing hem het recht te ontzeggen om
zijn aanspraken op bevordering en
verhoging in wedde te doen gelden,
overeenkomstig artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van 1 juni
1964, tegen hem eerst bij een ministerieel besluit van 29 juni 1978, met
ingang van 1 juli 1978, is genomen;
Overwegende dat het arrest zegt
« da( ofschoon de beslissing (van de
eerste verweerder), zoals door de
eerste rechter is aangenomen, er
"normaal" in bestond (eiser) te bevorderen, zulks te dezen niet het geval was, nu deze zich tijdens de bewuste periode in Griekenland in
hecl1tenis bevond, onder beschuldi-
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ging van ernstige zedenfeiten, waarover zowel de Griekse als de Belgische pers geschreven heeft, en dat
het feit dat niet dadelijk bijkomende
maatregelen werden genomen, wat
door de secretaris-generaal in een
brief aan het ministerie op 19 november 1976 was voorgesteld, allicht
hierdoor te verklaren is dat (eiser)
eerst zijn beroep tegen het voorstel
tot bijkomende maatregelen voorwaardelijk had ingetrokken en daarop nadien was teruggekomen ... »;
Dat het hof van beroep op grond
daarvan en van artikel 49, § 1, van
vorenbedoeld koninklijk besluit van
25 april 1956, naar recht kon beslissen dat verweerder geen fout had
begaan door eiser tussen 26 januari
1977 en 1 juli 1978 niet te bevorderen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard, Dassesse en De
Bruyn.
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2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -
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3° OPENBARE ORDE
WIJSDE -

GEZAG VAN GEBURGERLIJKE ZAKEN.

4° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - MISKENNING
VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE.

1o Verlies van een recht doet niet nood-

zakelijk schade ontstaan.
2° en 3° In burgerlijke zaken raakt het

gezag van het rechterlijk gewijsde, in
de regel, de openbare orde niet (1).
(Art. 27 Ger.W.)
4° In burgerlijke zaken is niet ontvanke-

1359

enkel persoonlijk beroepsinkomen als
landbouwexploitant hebben aangegeven,
ongeacht de reden; dat zij dat bewijs
moeten leveren zonder dat een opdracht
aan een derde hun onvergeeflijke en sedert de aanvang van de procedure voortdurende tekortkoming kan goedmaken;
(dat) bijgevolg (...) bij ontstentenis van
het bestaan van een door de eisers aangevoerde schade ( ... ), de beoordeling van
de - al dan niet betwiste - oorzakelijke invloed van de fout (van verweerder) zonder belang is; dat elke vraag om
een deskundigenonderzoek in te stellen
om het bedrag vast te stellen van de
schade, waarvan de werkelijkheid niet
vooraf is aangetoond, doelloos is "•

lijk het middel dat op miskenning van
het gezag van gewijsde is gegrond en
terwijl uit de uiteenzetting van de feiniet voor de feitenrechter is aange- ten en het voorwerp van de zaak als bevoerd, als deze over dat punt niet op schreven door de eerste rechter, waareigen initiatief heeft beslist (2).
naar het arrest alvorens recht te doen
(LECOUTURIER, CLAUSE T. REMACLE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8680)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1988
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1349, 1382, 1719, 1779, 1787 tot
1799 van het Burgerlijk Wetboek, 4 van
de wet van 4 november 1969, dat is afdeling 3 van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek, « regels betreffende
de pacht in het bijzonder », 23 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest zegt dat de rechtsvordering van de eisers tot vergoeding
van de schade die zij beweren te hebben
geleden door verweerders beroepsfouten
niet gegrond is, voornamelijk op grond
« dat uit de gegevens van de zaak en inzonderheid uit de in de debatten overgelegde stukken na het arrest (van 16 juni
1988), blijkt dat de (eisers) niet aantonen
dat zij een zekere persoonlijke schade
hebben geleden; dat integendeel blijkt
dat zij voor het belastingjaar 1983 geen

------------------1
(1) Cass., 19 okt. 1987, A.R. nr. 5799 (A.C.,
1987-88, nr. 100).
(2) Cass., 1 dec. 1972 (A.C., 1973, 321).

van 16 juni 1988 verwijst, blijkt dat de
eisers pachters waren van gebouwen en
gronden bestemd voor landbouw die eigendom waren van de litisconsoorten
Bruyr, dat de verpachters door twee vonnissen van de vrederechter te Fosses-laVille van 15 september 1982, betekend op
12 november 1982, de beeindiging van de
pachtovereenkomsten en de veroordeling
van de eisers tot betaling, inzonderheid
van 200.000 frank als schadevergoeding,
hebben bekomen, dat verweerder heeft
nagelaten de eisers voor de eerste rechter te vertegenwoordigen en hoger beroep of verzet in te stellen tegen die beslissingen, hoewel hij daartoe opdracht
had gekregen, dat de eisers vergoeding
vragen van de schade die zij beweren te
hebben geleden door verweerders fout;
dat het arrest alvorens recht te doen van
16 juni 1988 vaststelt dat de eisers « die
schade voornamelijk kenmerken als een
verlies van tegenwoordige en toekomstige landbouwexploitatie, te weten vergoeding voor de navette, voor het verlies
van afsluiting, van de oogst en van landbouwinkomsten
gedurende
vijftien
jaar >>; de eisers in hun conclusie van
eerste aanleg die geacht wordt volledig
te zijn overgenomen in hun appelconclusie, bovendien het bedrag vorderden van
de « schadevergoeding waartoe (zij) door
de twee vermelde vonnissen waren veroordeeld, te weten betreffende het dossier Jean Bruyr, (... ) 100.000 frank vermeerderd met 4.333 frank uitgaven en
585 frank kosten, en betreffende het vonnis Jacques Bruyr, (... ) 100.000 frank vermeerderd met 21.913 frank, en de wettelijke interest op die verschillende bedragen, zodat dat aanvullend bedrag provisi-
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oneel kan worden vastgesteld op 300.000
frank>>;
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ding van de artikelen 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
eerste onderdeel, huur van goederen
een contract is waarbij de ene partij zich
Overwegende dat, in tegenstelling
verbindt om de andere het genot van een tot hetgeen het middel betoogt, verzaak te doen hebben gedurende een ze- lies van een recht niet noodzakelijk
kere tijd (artikel 1709 van het Burgerlijk
Wetboek; de verhuurder verplicht is de een schade doet ontstaan;
huurder het rustig genot daarvan te
Dat het arrest te dezen in feite
doen hebben zolang de huur duurt (arti- vaststelt, zonder schending van de
kel 1719 van het Burgerlijk Wetboek); in het onderdeel aangewezen wetsbenaar luid van het in het middel aangewezen artikel 4 van de wet van 4 november palingen, dat de werkelijkheid van
1969, de pachttijd niet korter mag zijn de door de eisers geleden schade
dan negen jaar en bij gebreke van geldi- ten gevolge van de beeindiging van
ge opzegging de pacht van rechtswege de pachtovereenkomst niet i~ aangewordt verlengd voor opeenvolgende pe- toond;
riodes van negen j aar bij het eindigen
Dat dit onderdeel niet kan worden
van de gebruiksperiode; uit die bepalingen volgt dat de pachter op grond van de aangenomen;
pachtovereenkomst het recht heeft om
gedurende de bij de wet bepaalde termijn van het gepachte goed te genieten,
Wat het vijfde onderdeel betreft :
welk recht hem door de beeindiging van
Over de door verweerder opgeworde pacht noodzakelijk wordt ontnomen;
dat het verlies van een dergelijk recht pen grond van niet-ontvankelijkheid
een zekere schade uitmaakt wat het be- hierin bestaande dat het middel
staan en zelfs wat het bedrag ervan be- nieuw is:
treft en dus een schade die in de zin van
Overwegende dat artikel 27, tweeartikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
kan worden vergoed; daaruit volgt dat de lid, van het Gerechtelijk Wetboek
·het arrest, dat inzonderheid uitspraak bepaalt dat de exceptie van gewijsde
diende te doen over de vergoeding van door de rechter niet ambtshalve kan
een toekomstige schade te wijten aan worden opgeworpen; dat daaruit
het verlies van de mogelijkheid het ge- volgt dat in burgerlijke zaken het
pachte goed te exploiteren tot het eindi- gezag van gewijsde, in de regel, de
gen van de pachtovereenkomst, te weten openbare orde niet raakt;
gedurende vijftien jaar, om de eisers af
te wijzen, niet kon oordelen dat de werkeOverwegende dat de eisers te delijkheid van die schade niet was aange- zen voor de feitenrechter niet de
toond en, om die reden, dat de vordering miskenning hebben aangevoerd van
tot het instellen van een deskundigenon- het gezag van gewijsde van de vonderzoek inzake de vaststelling van het nissen van 15 september 1982 van
bedrag ervan doelloos was; het bijgevolg
de vrederechter van Fosses-la-Ville,
de artikelen 1382, 1709, 1719 van het Burgerlijk Wetboek en 4 van de in het mid- waarbij de eisers tot schadevergoedel bedoelde wet van 4 november 1969 ding jegens de verpachters zijn veroordeeld; dat het arrest niet op eischendt;

vijfde onderdeel, het arrest niet kon
oordelen dat de eisers het bestaan van
de schade ten gevolge van hun veroordeling tot schadevergoeding aan de verpachters niet hebben aangetoond, zonder
de verbindende kracht te miskennen van
de twee vonnissen die op 15 september
1982 door de vrederechter van Fosses-laVille zijn uitgesproken en waarin die
veroordeling wordt uitgesproken (schen-

gen initiatief op dat punt over de
kwestie van het gezag van gewijsde
beslist;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
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21 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en Simont.

onderhandse overeenkomst van toepassing zijn, is als dusdanig geen uitvoerbare titel, in de zin van art. 1494
Ger. W. (3). (Art. 19 wet 25 vent6se-5
germinal Jaar XI.)
(NATIONALE

MAATSCHAPPIJ VOOR
AAN DE NIJVERHEID)

KREDIET

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. E.V. 1)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1989 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
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1° VOORZIENING

21 juni 1990
IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING
OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - BESLISSING
OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP.

3° BESLAG -

UITVOEREND BESLAG - NOTAR!ELE AKTE - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN.

4° NOTARIS -

NOTARIELE AKTE - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING VOORWAARDEN.

1° Een beslissing in Jaatste aanleg op
eenzijdig verzoekschrift gewezen, is
vatbaar voor cassatieberoep (1). (Art.
609 Ger.W.) (Impliciet.)
2° Een cassatieberoep tegen een beslissing op eenzijdig verzoekschrift behoeft niet te worden betekend (2). (Art.
1079 Ger.W.) (Impliciet.)
3° en 4° Een notariele akte waarin wordt
verklaard dat bepalingen en voorwaarden van een niet bij de akte gevoegde
(1) LE PAIGE, " Les voies de recours "• in Precis de droit judiciaire, IV, Brussel, Larcier,
1973, blz. 118, nr. 135; BRAAs, Precis de procedure civile, Brussel, Bruylant, 1944, II, nr.
1633.
(2) LE PAIGE, op. cit., blz. 122, nr 139.

Ovei' het middel : schending van de artikelen 1134, 1317, 1319, 1320 van het
Burgerlijk Wetboek, 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 19, 21, 25 van de
wet van 25 vent6se-5 germinal Jaar XI
tot regeling van het notarisambt, 80 van
de Hypotheekwet van 16 december 1851,
gewijzigd bij de wet van 15 april 1889 en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat eiseres
van de B.V.B.A. Hostellerie Domaniale
schuldeiseres is krachtens twee onderhandse overeenkomsten van kredietopening van 2 juli 1985 en 13 augustus 1986,
betreffende de respectieve bedragen van
12.500.000 frank en 3.000.000 frank, dat
voor die beide kredietopeningen twee notariele akten zijn verleden op 30 augustus 1985 en 29 augustus 1986, met hypotheekstelling op het aan die besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebehorend onroerend goed en
dat op de met hypotheek bezwaarde goederen uitvoerend beslag op onroerend
goed is gelegd wegens niet-betaling van
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, de schuldenares, en
vervolgens de beroepen beschikking bevestigt, in zoverre daarin wordt geweigerd een notaris te benoemen belast met
de veiling van het gehypothekeerde onroerend goed, en zegt dat de uitvoeringsprocedure moet worden geschorst op
grond dat « de beroepen beschikking het
verzoekschrift afwijst omdat de door (eiseres) voorgelegde titels geen uitvoerbare titels zijn, zoals bedoeld in artikel
1494 van het Gerechtelijk Wetboek; dat

1-----------------(3) Zie Cass., 23 mei 1851 (Pas., 1851, I, 445);
17 nov. 1988 (A.C., 1988-89, nr. 162); JVI.
RENARD-DECLAIRFAYT, << Force probante et force
executoire des actes notaries "• Rep. notarial,
XI, boek VI, nrs. 141-142.
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de enige titels waarop (eiseres) zich be:- worden overgenomen, voor zover aan de
roept de grossen zijn van de op 30 au- hand van die akte kan worden uitgegustus 1985 en 29 augustus 1986 verleden maakt dat de beslagleggende partij
notarii:He akten die, hoewel zij voorzien schuldeiseres is van de andere en dat
zijn van het formulier van tenuitvoerleg- dus, overeenkomstig artikel 1494 van het
ging, toch geen uitvoerbare titels zijn; Gerechtelijk Wetboek, beslag wordt gedat die notarii:He akten immers uitdruk- legd « krachtens » die verbintenis; het arkelijk verwijzen naar de twee vroegere rest dat, onder referte aan artikel 1 van
kredietopeningen die zij enkel bevesti- de notarii:He akten van 30 augustus 1985
gen, zonder melding te maken van aile en 29 augustus 1986 waarin melding
bijzondere voorwaarden inzake het ge- wordt gemaakt van de geleende bedrabruik van de kredieten, de terugbetaling gen, erop wijst dat in die akten « uitvan de geleende bedragen en de desbe- drukkelijk melding wordt gemaakt van
treffende interest (zie artikel 1 van die de twee vroeger gesloten kredietopeninnotariele akten); dat derhalve vaststaat gen, die zij enkel bevestigen » derhalve
dat de oorsprong van de schuldvorderin- vaststelt dat die notariele alden de vergen van (eiseres) niet te vinden is in de bintenissen inhouden van de partij die
notariele akten, maar wel in de onder- de wegens de litigieuze kredietopeningen
handse overeenkomsten inzake krediet- verschuldigde bedragen moet terugbetaopening; dat zulks is bevestigd door de len en, gelet op het formulier van tenuitaangetekende brieven die (eiseres) op 16 voerlegging op de grosse van die akten,
juni 1988 aan haar schuldenaars heeft niet kon weigeren deze akten te begezonden, vermits die brieven uitdrukke- schouwen als een uitvoerbare titel en
lijk verwijzen naar het "bij de overeen- derhalve beslissen dat het uitvoerend bekomsten gevoegde reglement van alge- slag krachtens die titels van generlei
mene voorwaarden ... ", en dat (eiseres) waarde was (schending van de artikelen
zich erop beroept om de onmiddellijke 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 19,
opeisbaarheid van haar schuldvordering 21, 25 van de wet van 25 vent6se-5 gerte doen gelden; dat daaruit volgt dat de minal Jaar XI, 1494 van het Gerechtelijk
notariele akten slechts akten tot vesti- Wetboek en 80 van de Hypotheekwet);
ging van hypotheken zijn, dat wil zeggen
contracten tot zekerheid en waarborg bij
hoofdverbintenissen voortvloeiend uit onWat het eerste onderdeel betreft :
derhandse overeenkomsten, die geen
Overwegende dat luidens artikel
aanleiding kunnen geven tot gedwongen
tenuitvoerlegging; dat daaruit volgt dat 1494 van het Gerechtelijk Wetboek
{eiseres) ten onrechte de notariele akten geen uitvoerend beslag op roerend
als uitvoerbare titels beschouwt en op of onroerend goed mag worden gegrond daarvan vraagt dat een notaris legd dan krachtens een uitvoerbare
wordt benoemd »,
titel en wegens vaststaande en zeke-

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1494
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
« dat geen uitvoerend beslag op roerend
of onroerend goed mag worden gelegd
dan krachtens een uitvoerbare titel en
wegens vaststaande en zekere zaken »;
overeenkomstig de artikelen 1, 19, 21 en
25 van de wet van 25 vent6se-5 germinal
J aar XI, een grosse van een akte tot
vaststelling van een overeenkomst waaraan de partijen een authentiek karakter
hebben willen geven door ze door een
notaris te doen verlijden, een uitvoerbare titel is; zulks het geval is wanneer de
kredietopening, die oorspronkelijk in een
onderhandse akte is vastgesteld, in een
notariiHe akte wordt bevestigd, zonder
dat aile bepalingen en voorwaarden van
die verbintenissen, met name die welke
betrekking hebben op het gebruik van
het krediet en het nog verschuldigde bedrag in de authentieke akte behoeven te

re zaken;
Dat krachtens artikel 19 van de
wet van 25 vent6se-5 germinal J aar
XI tot regeling van het notarisambt,
alle notarH~le akten in het gehele
Rijk uitvoerbaar zijn;
Overwegende weliswaar dat de
door eiseres tot staving van haar
cassatieberoep regelmatig neergelegde notariele akten op authentieke
wijze vaststellen dat zij aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Hostellerie Domaniale de in het middel vermelde kredieten met hypothecaire waarborg
heeft verleend, onder de voorwaarden gesteld in de notariele akten en
in het bij bovenbedoelde akten gevoegde reglement;

Nr. 617
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Overwegende echter dat volgens
die akten ook de bepalingen en
voorwaarden in de overeenkomsten
tussen de partijen of die waarvan
sprake is in de briefwisseling tussen
de partijen, van toepassing zijn;
Dat die akten bovendien vaststellen dat de echtgenoten DeschampsMalrin zich als hoofdelijke medeschuldenaars verbinden tot terugbetaling van aile door de B.V.B.A.
Hosteilerie Domaniale op het krediet verschuldigde bedragen en dat
zij rechtsgeldig verbonden zijn door
de orderbriefjes of andere stukken
die voornoemde vennootschap tot tegeldemaking van het krediet heeft
opgesteld of overgenomen en eiseres, indien haar schuldvordering onmiddellijk opeisbaar wordt, de staat
van het nog verschuldigde kan opmaken;
Overwegende dat het hof van beroep, door te oordelen dat de door
eiseres aangevoerde notariele akten
uitdrukkelijk verwijzen naar de
twee kredietopeningen, zonder echter melding te maken van aile bijzondere voorwaarden inzake het gebruik van de kredieten, de terugbetaling van de geleende bedragen en
van de interest, en dat derhalve op
grand van die akten geen gedwongen uitvoering mogelijk is, een wettige verantwoording heeft gegeven
voor de afwijzing van het aan de beslagrechter gerichte verzoekschrift
tot benoeming van een notaris voor
de veiling van een onroerend goed
dat tot hypothecaire waarborg van
de kredietopening dient;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 juni 1990- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijklui-

dende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 617
1e

KAMER -

21 juni 1990

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN EATEN UIT WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN WINSTEN OF EATEN DIE BETREKKING REBBEN OP EEN ZELFSTANDIGE EN VROEGER
UITGEOEFENDE BEROEPSWJ<;RKZAAMHEID BEG RIP.

De enkele omstandigheid dat tussen de
stopzetting van de exploitatie en de
verlwop van een onroerend goed dat
voordien voor die exploitatie diende,
een zekere tijd is verlopen, belet niet
dat de winst of baat die voortvloeit uit
de meerwaarde bij die verkoop, is behaald of vastgesteld uit hoofde of ter
gelegen.heid van de volledige en definitieve stopzetting door de belastingplichtige van de exploitatie van zijn
bedrijf (1). (Art. 31, 1°, W.I.B.)
(BROHEE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1017 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 20, 4°, en 31, 1°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest vooraf vaststelt dat
eiser « op 1 januari 1976 zijn activiteit
als garagehouder die hij sedert 1 oktober

1-----------------(1} Zie Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978, 249} en
de redenen op biz. 250 en 251
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1963 als zelfstandige uitoefende, heeft
stopgezet, dat hij vervolgens werkend
vennoot van de b.v.b.a. Gilbert Brohee is
geworden en (dat hij) op 1 juni 1978 aan
zijn vroegere monteur het gebouw heeft
verkocht waarin hij voorheen zijn handelsactiviteit uitoefende, dat daarbij een
meerwaarde van 1.174.805 frank is verwezenlijkt, dat (eiser) daarop is belast
(in de personenbelasting) tegen de afzonderlijke aanslagvoet van 16,5 % (voor het
belastingjaar 1979); dat (... ) de gewestelijke directeur het beginsel van die aanslag heeft behouden, maar een gedeeltelijke ontlasting heeft toegestaan rekening houdend met een prijsstijging van
20 % tussen 1 januari 1976 en 1 januari
1978, ten belope waarvan de grondslag
van de belasting is verminderd >>, en zonder te ontkennen dat eiser het gebouw
had verhuurd gedurende de periode tussen het stopzetten van zijn zelfstandige
activiteit en de verkoop van het gebouw,
vervolgens beslist dat de door eiser verwezenlijkte meerwaarde belastbaar is ingevolge artikel 31, 1°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen als inkomsten van het belastbaar tijdperk 1978
(belastingjaar 1979), op grand: « dat naar
luid van artikel 31, 1°, van het wetboek
als winsten en baten (die betrekking
hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend
door de genieter), als bedoeld in artikel
20, 4°, worden beschouwd, "die welke
worden behaald of vastgesteld uit hoofde
of ter gelegenheid van de volledige of definitieve stopzetting, door de belastingplichtige, van de exploitatie van zijn be·
drijf (... ) en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke en onlichamelijke activa, met inbegrip van grondstoffen, produkten en koopwaren, die voor
de exploitatie, dat beroep of die bezigheid werden gebruikt "; dat (eiser) betoogt dat de winst niet is behaald uit
hoofde of ~.er gelegenheid van de stopzetting van. zijn activiteit, nu de verkoop
pas dertlg maanden na de stopzetting
van de activiteit is gebeurd en geen
noodzakelijk gevolg daarvan is; dat het
in die omstandigheden weinig ter zake
doet dat de meerwaarde na de stopzetting van (eisers) activiteit is verwezenlijkt; dat het voldoende is vast te stellen
dat de meerwaarde is verwezenlijkt uit
hoofde of ter gelegenheid van de tegeldemaking van het goed dat werd gebruikt
voor de beeindigde exploitatie; dat te dezen het als garage gebruikte goed door
(eiser) a~leen is. verkocht omdat hij de
expl01tat1e van d1e garage volledig en definitief heeft stopgezet; dat uit die be-
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schouwingen volgt dat de door (eiser)
verkregen meerwaarde op grand van artikel 31, 1°, van het W.I.B. moet worden
belast >>,
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 31, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de volledige en defini~iev~ stopzetting, door een belastingplich:~ge, van de exploitatie van zijn
bednJf een belastbaar feit uitmaakt dat
leidt tot belasting van alle meerwaarden
die op dat ogenblik bestaan op de lichamelijke of onlichamelijke activa die voor
die beroepswerkzaamheid worden gebruikt; die meerwaarden, als zij op dat
ogenblik niet zijn verwezenlijkt (« behaald >>), moeten zijn « vastgesteld >>; die
meerwaarden belastbaar zijn als inkomsten uit de belastbare periode, tijdens
welke de volledige en definitieve stopzetting van de exploitatie van het bedrijf is
gebeurd; daaruit volgt dat het arrest, na
te hebben vastgesteld dat eiser de exploitatie van zijn bedrijf op 1 januari 1976
volle_dig en definitief had stopgezet, niet
wettlg heeft kunnen beslissen dat de
meerwaarde die eiser in 1978 heeft verwezenlijkt op een gebouw dat voorheen
voor die exploitatie werd gebruikt een
winst uitmaakte als bedoeld in a~tikel
31, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die als winst voor de belastbare periode 1978 (belastingjaar 1979)
belastbaar is (schending van alle in de
aanhef van het middel aangewezen bepalingen);
·

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest weliswaar
volgt dat eiser op 1 januari 1976 de
exploitatie van zijn bedrijf als garagehouder volledig en definitief heeft
stopgezet en dat de verkoop van het
gebouw waar hij die activiteit uitoefende en die hem een meerwaarde
van 1.174.805 frank heeft opgeleverd
pas op 1 juni 1978 is gebeurd;
'
Dat evenwel de tijdspanne tussen
de stopzetting van de exploitatie en
de verkoop op zichzelf niet belet dat
de winst of baat die voortvloeit uit
die meerwaarde is behaald of vastgesteld, zoals artikel 31, 1°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zegt, uit hoofde of ter gelegen-
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TOT UITKERING VOOR ONDERHOUD TIJDENS
heid van die stopzetting van activiDE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - BESLISteit;
SING OVER VORDERING TOT UITKERING NA
Overwegende dat het arrest vastECHTSCHEIDING.
stelt dat de verkoop van het gebouw
door eiser aan zijn vroegere mon- 3o RECHTERLIJK ORGANISATIE
teur is gedaan met het oog op de teBURGERLIJKE ZAKEN- VERDELING VAN DE
geldemaking van de activa die voor
ZAKEN ONDER DE KAMERS VAN EEN ZELFDE
de stopgezette exploitatie waren geHOF VAN BEROEP - TOEWIJZING AAN EEN
bruikt; dat het bijgevolg zijn beslisKAMER MET EEN RAADSHEER OF AAN EEN
KAMER MET DRIE RAADSHEREN - INCIDENsing dat die meerwaarde op grond
TEN IN VERBAND MET DIE VERDELING - REvan voornoemd artikel 31, 1°, moest
GELING.
worden belast, naar recht verantwoordt;
BURGERDat het onderdeel niet kan wor- 4° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE ZAKEN ONTVANKELIJKHEID den aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

KAMER -

22 juni 1990

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - ONVERENIGBAARHEID - BESLISSING OVER VORDERING
IN KORT GEDING TOT UITKERING VOOR ONDERHOUD TIJDENS DE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - BESLISSING OVER VORDERING
TOT UITKERING NA ECHTSCHEIDING.

2° RECHTEN VAN DE MENSE.V.R.M. -

BURGERLIJKE ZAKEN -

to De enkele omstandigheid dat een
rechter kennis neemt van een vordering tot uitkering voor onderhoud na
echtscheiding, nadat hij in dezelfde
zaak in dezelfde hoedanigheid reeds
beslist heeft over een vordering in kart
geding tot uitkering voor onderhoud
tijdens de echtscheidingsprocedure, ]evert geen schending op van het cumulatieverbod van rechterlijke ambten
(1). (Art. 292, tweede lid, Ger. W.)
2° De enkele omstandigheid dat een
rechter kennis neemt van een vordering tot uitkering voor onderhoud na
echtscheiding, nadat hij in dezelfde
zaak in dezelfde hoedanigheid reeds
heeft beslist over een vordering in kart
geding tot uitkering voor onderhoud
tijdens de echtscheidingsprocedure,
kan geen gewettigde twijfel doen ontstaan omtrent de geschiktheid van die
rechter om de zaak op onpartijdige
wijze te berechten (2). (Art. 6.1
E.V.R.M.)

Nr. 618
1e

RECHTERLIJKE ORGANISATIE - VERDELING
VAN DE ZAKEN ONDER DE KAMERS VAN EEN
ZELFDE HOF VAN BEROEP - TOEWIJZING
AAN EEN KAMER MET EEN RAADSHEER OF
AAN EEN KAMER MET DRIE RAADSHEREN BETWISTING.

ART 6.1
ONPAR-

TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BESLISSING OVER VORDERING IN KORT GEDING

3° Incidenten in verband met de verdeling van de burgerlijke zaken onder de
kamers van een zelfde hof van beroep,
met name over de toewijzing aan een
kamer met een raadsheer of aan een
kamer met drie raadsheren, moeten
v66r ieder ander middel door een van
de partijen of, bij de opening van het
debat, ambtshalve zijn opgeworpen en

1-----------------(1) en (2) Vgl. Cass., 17 sept. 1986, A.R nr
5321 (A.C., 1986-87, nr 32).
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door de kan1er of door de raadsheer in de kamer die het bestreden arrest
aan de eerste voorzitter ter beslissing heeft geveld (schending van artikel 292
voorgelegd zijn; de beschikking van de van het Gerechtelijk Wetboek), minstens
eerste voorzitter bindt de kan1er of deze kamer, samengesteld zijnde uit een
raadsheer naar wie de zaak is verwe- lid dat reeds geoordeeld hebbend over
zen, behoudens voorziening in cassatie bepaalde gegevens van de zaak, moet gevan de procureur-generaal (3). (Artt. acht worden een « vooroordeel , te heb88, § 2, en 109, tweede lid, Ger.W.)
4° Een n1iddel dat verband houdt n1et de

ben over de zaak, geen rechter is beantwoordende aan de vereisten van artikel
6, § 1, van het Europees Verdrag (scherrding van artikel 6, § 1, van het Europees
Verdrag):

verdeling van de burgerlijke zaken onder de kan1ers van een zelfde hof van
beroep, n1et nan1e n1et de toewijzing
Overwegende dat de enkele omaan een lcaJner Jnet een raadsheer of
aan een kan1er n1et drie raadsheren, standigheid dat een zelfde rechter
kan door de partijen niet voor het kennis neemt van een vordering tot
eerst in cassatie worden aangevoerd. uitkering van onderhoud na echt-

(4).

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

(A.R. nr. 6890)

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

scheiding, na in dezelfde zaak in dezelfde hoedanigheid reeds te hebben
beslist over een vordering in kort
geding tot uitkering van onderhoud
tijdens de echtscheidingsprocedure,
geen schending oplevert van artikel
292 van het Gerechtelijk Wetboek
en geen gewettigde twijfel kan doen
ontstaan omtrent de geschiktheid
van die rechter om de zaak op onpartijdige wijze te berechten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het eerste n1iddel: schending van
de artikelen 292 van het Gerechtelijk
Over het tweede n1iddel: schending
Wetboek en 6, § 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de artikelen 101, 109bis, zoals gewijvan de Mens en de Fundamentele Vrij- zigd door de wet van 19 juni 1985, 779 en
heden van 4 november 1950, goedge- 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest uitgesproken werd
keurd bij wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest uitgesproken werd door de 3e kamer van het Hof van Bedoor de 3e kamer van het Hof van Be- roep te Brussel samengesteld uit drie
roep te Brussel in openbare terechtzit- raadsheren, rechtsprekend in graad van
ting van 17 januari 1989 waar onder beroep tegen het vonnis van de Rechtmeer aanwezig was: de heer Jans, voor- bank van Eerste Aanleg te Brussel van 7
januari 1987, uitgesproken door de 14e
zitter,
kamer samengesteld uit een alleenzeteterwijl de heer Jans als alleenzetelend lend rechter,
raadsheer, voorzitter van dezelfde 3e katerwijl krachtens artikel 109bis, paramer van het Hof van Beroep te Brussel
reeds op 10 november 1988 een arrest graaf 2, lid 1, 1°, van het Gerechtelijk
had geveld (ref. : 100/87) met betrekking Wetboek, het hoger beroep tegen een
tot de vordering in kort geding van ver- vonnis uitgesproken door een alleenzeteweerster strekkende tot het bekomen lend rechter, voor een kamer met een alvan onderhoud ten laste van eiser voor leenzetelend raadsheer dient te worden
de periode tijdens de echtscheidingspro- gebracht, behoudens wettelijke uitzondecedure; de heer Jans, omdat hij vroeger ring, in onderhavig geval niet van toebij het uitoefenen van een ander rechter- passing, nu eiser als gelntimeerde geen
lijk ambt kennis had genomen van de verzoek richtte conform artikel 109bis,
zaak, op straffe van nietigheid van het paragraaf 2, lid 3, van het Gerechtelijk
arrest, niet vermocht opnieuw te zetelen Wetboek, en venveerster als appellante
niet het verzoek conform artikel 109bis,
paragraaf 2, lid 2, van het Gerechtelijk
(3) en (4) Cass., 1 jum 1990, A.R. nr 6748 Wetboek, opnam in haar verzoekschrift
(A.C., 1989-90, nr 579).
tot hager beroep en nu het hof van be-
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roep niet gevat was door een vordering
die de staat van personen betreft, vermits de vordering van verweerster tot
het bekomen van onderhoudsgeld voor
de periode na echtscheiding geen dergelijke vordering uitmaakt en de appelrechter enkel uitspraak diende te doen
over die vordering ingevolge het beperkt
hoger beroep ingesteld door verweerster
op 23 februari 1987 bij verzoekschrift,
dat enkel grieven bevatte tegen de beslissing van het hoger vonnis om genoemde onderhoudsvordering te hebben
afgewezen en er enkel toe strekte het
beroepen vonnis op dit punt te zien hervormen, eiser wat hem betreft voor het
overige afstand gedaan hebbende van
zijn incidenteel beroep ter zitting van 13
december 1988 zoals het arrest vermeldt;
zodat het arrest, uitgesproken door de 3e
kamer van het Hof van Beroep te Brussel samengesteld uit drie raadsheren,
nietig is omdat het hoger beroep had
moeten gebracht en behandeld worden
voor een kamer samengesteld uit een alleenzetelend raadsheer (schending van
de in het middel aangehaalde bepalingen):
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hof van beroep overeenkomstig die
regeling heeft aangevoerd dat de
zaak diende behandeld te worden
door een kamer met een raadsheer;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 juni 1990- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Biitzler.

Overwegende dat krachtens artikel 109, tweede lid, van het Gerech- Nr. 619
telijk Wetboek moeilijkheden inverband met de verdeling van de zaken
1e KAMER - 22 juni 1990
onder de kamers van een zelfde hof
van beroep worden opgelost overeenkomstig artikel 88, § 2, van dit
MANDELIGHEID - VORDERING VAN DE
wetboek;
EIGENAAR VAN EEN PRIVATIEVE SCHEIDat, ingevolge die bepaling inciDINGSMUUR TOT BETALING VAN DE PRIJS
denten in verband met de verdeling
VOOR HET GEMEEN MAKEN VAN DE MUURVEREISTEN.
van de burgerlijke zaken onder de
afdelingen, kamers of raadsheren
eigenaar van een privatieve scheivan een zelfde hof, v66r ieder ander Dedingsmuur
kan de prijs voor het gemiddel door een van de partijen of
meen maken van die muur van zijn
bij de opening van de debatten
nabuur vorderen indien en voor zover
ambtshalve moeten zijn opgeworpen
deze van de muur op zodanige RTijze
en door de kamer of de raadsheer
gebruik maakt dat hij zich het medebezit daarvan aanmatigt, aldus inaan de eerste voorzitter ter beslisbreuk pleegt op het privatieve eigensing voorgelegd; dat de beschikking
domsrecht en daarmee redelijkerRTijze
van de eerste voorzitter de kamer of
niet
kan voortgaan zonder de implicieraadsheer naar wie de zaak is verte RTil de muur voor gemeen te houwezen, bindt, behoudens voorziening
den; de enkele omstandigheid dat de
in cassatie van de procureur-genenabuur uit het bestaan van de muur
raal;
voordeel haalt, houdt geen zodanige
bezitsaanmatiging in (1). (Art. 661
Dat uit die regeling volgt dat het
B.W.)
incident niet voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen;

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

Dat uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat eiser voor het

(1) Cass., 18 feb. 1983, A.R. nr 3602 (A.C.,
1982-83, nr 344); 22 feb. 1985, A.R. nr 4469
(A.C., 1984-85, nr 378).
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(MISSORTEN, VERMEULEN T. JUNIUS)
ARREST

(A.R. nr. 6897)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1989 gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting houdende in
hager beroep;
Over het middel: schending van artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek en
van het erin vervatte beginsel volgens
hetwelk de eigenaar van een scheidingsmuur de nabuur kan dwingen tot aankoop van de gemeenheid der muur als
deze een bezitsaanmatiging pleegt waaraan hij geen einde wenst te stellen,
doordat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat « de deskundige vaststelt dat
een nieuwe muur met een dikte van 14
em in snelbouw is opgetrokken naast de
bestaande muur >>, dat « er tussen de
twee muren een voeg is van 1,5 em >>, dat
« de nieuwe muur perfect stabiel is >> en
dat « de deskundige op pag. 6 van zijn
verslag zegt dat het duidelijk is dat dit
inderdaad een voordeel is >> beslist dat
« dit voordeel halen dient aanzien te
worden als een ingebruikname "van de
bestaande muur" en de eisers dienvolgens veroordeelt tot het betalen van
112.833 frank als overnameprijs voor de
bestaande muur >>,
terwijl het recht van de eigenaar van
een scheidingsmuur om zijn nabuur te
dwingen de mandeligheid van die muur
aan te kopen, veronderstelt dat de nabuur een bezitsaanmatiging pleegt of
een feitelijkheid begaat die op een inbezitneming neerkomt en die van de ondubbelzinnige wil van de nabuur doet
blijken om de mandeligheid van de muur
van de eigenaar te verwerven; uit het
vonnis blijkt dat de eisers hun muur op
een afstand van 1,5 em van de privatieve
muur van de verweerders hebben gebouwd en dat de muur een dikte heeft
van 14 em; de muren op geen enkele wijze en op geen enkele plaats elkaar aanraken of vastgeankerd zijn; uit het vonnis tevens blijkt dat de eisers een
« perfect stabiele muur >> ·hebben opgericht; het loutere feit dat de muur van de
eisers « voordeel haalt ,, uit het bestaan
van de privatieve muur van de verweerders geen enkele uiting van inbezitneming van de eisers uitmaakt waaruit
hun wil om de mandeligheid over te ne-
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men, kan worden afgeleid; het niet voldoende is dat de scheidingsmuur enig
nut oplevert om de nabuur tot aankoop
van de mandeligheid te dwingen; zodat
de rechtbank niet wettig de eisers kan
veroordelen tot betaling van het bedrag
van 112.838 frank als overnameprijs, op
de enkele grond dat de muur van de eisers voordeel haalt uit de aanwezigheid
van de privatieve muur van de verweerders (schending van artikel 661 van het
Burgerlijk Wetboek en van het erin vervatte beginsel volgens hetwelk de eigenaar van een scheidingsmuur de nabuur
slechts kan dwingen tot aankoop van de
gemeenheid van de muur als deze een
bezitsaanmatiging pleegt, waaraan hij
geen eind wenst te stellen) :

Overwegende dat, ingevolge artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek,
de eigenaar van een privatieve
scheidingsmuur de prij s voor het gemeen maken van die muur van zijn
nabuur kan vorderen, indien en
voor zover deze van de muur op zodanige wijze gebruik maakt dat hij
zich het medebezit daarvan aanmatigt, aldus inbreuk pleegt op het uitsluitende eigendomsrecht en daarmee redelijkerwijze niet kan voortgaan zonder de impliciete wil de
muur voor gemeen te houden;
Dat de enkele omstandigheid dat
de nabuur uit het bestaan van de
muur voordeel haalt, geen zodanige
bezitsaanmatiging inhoudt;
Dat derhalve de veroordeling van
de eisers niet wettelijk verantwoord
is;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eisers veroordeelt tot betaling van
112.833 frank « als overname van de
gemeen gemaakte muur >> 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
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zaak naar de Rechtbank van Eerste
Over het middel: schending van de arAanleg te Antwerpen, zitting hou- tikelen 7, 97 van de Grondwet, 5.1, lid 1,
6, lid 1, 8, van het Verdrag tot Bescherdende in hager beroep.
22 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Btitzler.
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AFSTAMMING -

VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING
EN PASSENDE OPLEIDING
TEGENBEWIJS GEMEENSCHAP VAN DE MOEDER VAN HET
KIND MET ANDERE MANNEN GEDURENDE DE
WETTELIJKE BEVRUCHTINGSPERIODE.

De vordering tot uitkering voor levensonderhoud ten behoeve van het kind
wiens afstamming van vaderszijde niet
vaststaat, wordt afgewezen indien de
verweerder door alle middelen rechtens het bewijs ]evert dat hij niet de
vader is; dat de moeder van het kind
gedurende de wettelijke bevruchtingsperiode met andere mannen gemeenschap heeft gehad, de zgn. exceptio
plurium, bewijst op zichzelf niet dat
verweerder niet de vader is en levert
geen peremptoire exceptie op. (Artt.
336 en 338bis B.W. als vervangen bij
art. 38 wet 31 maart 1987.)
(D ... L... T. B ... )
ARREST

(A.R. nr. 7101)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

ming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, 203, § 1,
203bis, 331, § 1, 33locties, 336, 338bis,
1316, 1319, 1320, 1322, 1348, 1349, 1353
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd
bij de wet van 31 maart 1987, 876 van
het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van het verbod
van dwanguitoefening tegen de persoon
en van het binnendringen in het gebied
van de persoonlijkheid,

doordat het arrest voor recht zegt dat
eiser gehouden is tot betaling van een
uitkering tot levensonderhoud, opvoeding
en passende opleiding voor het kind S ...
B ... , geboren te ... , op ... , en eiser veroordeelt om te betalen aan verweerster,
handelend in haar hoedanigheid van
moeder en voogdes van haar dochter S ...
B ... , een maandelijks bedrag van 5.000
frank ten titel van uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding, op voorhand betaalbaar op de eerste dag van elke maand en maandelijks
aan te passen aan de eventuele schommelingen in min- of in meer van de index der kleinhandelsprijzen van de voorgaande maand, zulks vanaf 1 september
1987, en de tegeneis van eiser ten laste
van verweerster in betaling van een
schadevergoeding van 50.000 frank wegens tergend en roekeloos geding als ongegrond afwijst, op grond: dat de feiten
vermeld zijn in het bestreden vonnis
waarnaar verwezen wordt; dat dit bevestigd wordt om de erin aangehaalde redenen die niet weerlegd worden in graad
van hager beroep; dat verweerster voorhoudt dat zij met eiser een intieme relatie heeft gehad en dat ingevolge hun geslachtsverkeer het kind S... werd verwekt, geboren te ... op ... ; dat eiser
ontkent de vader te zijn van dit kind; dat
hij tussen 1976 en 1987 met verweerster
uitsluitend een vertrouwensrelatie zou
gehad hebben; dat ondanks het feit dat
hij haar veelvuldig ontmoette en bezocht,
haar financiele en morele bijstand verleende, haar op vakantie vergezelde, hij
nochtans nooit geslachtsverkeer met
haar zou hebben onderhouden; dat deze
stelling tegengesproken wordt door de
voorgelegde bescheiden en foto's; dat deze niet enkel hun gedrag als verliefd
paar aantonen, doch ook het verblijf in
een tent in de zomer van 1982 en 1983
evenals het delen van hetzelfde bed in
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de zomer van 1983; dat hieruit afgeleid
wordt dat er alleszins een seksuele verhouding bestaan heeft tussen partijen;
dat eensdeels zo dergelijke foto's niet
v:~orgelegd worden m.b.t. het wettelijk
tJJdvak van de verwekking, er anderdeels wel foto's zijn daterend van tijdens
de zwangerschap van verweerster en van
na de geboorte van het kind; dat eiser
hierop steeds voorkomt in een houding
die enkel deze kan zijn van een nauwe
verwantschap; dat eiser bovendien niet
ontkent dat hij aanwezig was bij de eigenlijke bevalling op 6 augustus 1985·
dat zulks blijk geeft van een voorafgaan~
delijke bijzondere affectieve en duidelijke geslachtsgebonden intimiteit; dat er
ten deze geen sprake kan zijn van louter
toeval of van een zogeheten « sociaal engagement », dat het voorgaande bevestigd wordt door het feit dat eiser bij gelegenheid van de eerste verj aardag van
het kind een wenskaart stuurde hierin
uitdrukkelijk refererend naar << ma en
pa »; dat uit de hoger aangestipte gewichtige, bepaalde en overeenstemmende gegevens blijkt dat eiser gedurende
het wettelijk tijdvak van de verwekking
met de moeder van S ... B. .. gemeenschap
heeft gehad in de zin van art. 336 B.W.;
dat, om te slagen in zijn verweer, eiser
het bewijs dient te leveren dat hij de vader niet is; dat hij niet op overtuigende
wijze kan voorhouden dat voormelde gegevens uitsluitend zouden wijzen op een
overigens niet ontkende intimiteit en
niet op een seksuele relatie; dat immers
eiser vergeefs voorhoudt dat er geen materieel bewijs bestaat van de gemeenschap tijdens het wettelijk tijdvak van
de verwekking; dat dit feit met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
vaststaat voor deze periode; dat uit geen
objectief gegeven blijkt dat er plots geen
geslachtsgemeenschap meer zou bestaan
hebben tussen partijen vanaf en gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking; dat immers de breuk tussen
partijen slechts plaatsvond in 1987, ongeveer anderhalf jaar na de geboorte van
het kind; dat het aangeboden getuigenverhoor met betrekking tot de eventuele
verhouding van verweerster met een andere man gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking, niet relevant is,
nu dergelijk feit als dusdanig en voor zoveel het bewezen zou zijn, het vaderschap van eiser niet uitsluit; dat het feit
dat eiser een eigen gezin heeft dit evenmin onmogelijk maakt; (... ) dat, alhoewel
van aard om eventueel een sluitend tegenbewijs van de afstamming te leveren
het eiser vrij staat de door verweerste~
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voorgestelde vergelijkende bloedanalyse
te weigeren; dat het hof (van beroep) voldoende is ingelicht en zijn overtuiging
steunt op de vorige objectieve gegevens
zoals hoger aangestipt,
terwijl, ...
derde onderdeel, het arrest ten onrechte beslist dat het aangeboden getuigenverhoor met betrekking tot de eventuele verhouding van verweerster met
e.~n andere man, gedurende het wettelijk
tlJdvak van de verwekking, niet relevant
is nu dergelijk feit als dusdanig en voor
zoveel het bewezen zou zijn, het vaderschap van eiser niet uitsluit; het arrest
daardoor de bewijskracht miskent van
het appelrekwest van eiser en van zijn
aanvullende conclusie voor de eerste
rechter vermits daarin het bewijs aangeboden werd dat verweerster intieme seksuele omgang gehad heeft met andere
mannen en niet van het feit dat verweerster een verhouding gehad heeft met andere mannen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); bovendien het kind wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat
enkel een uitkering tot levensonderhoud:
opvoeding en passende opleiding kan
vorderen van diegene die gedurende het
wettelijk tijdvak van de verwekking met
zijn moeder gemeenschap heeft gehad;
het bewijs van het feit dat verweerster
gedurende het wettelijk tijdvak van de
verwekking intieme seksuele omgang
had met een andere man in plaats van
met eiser, wel degelijk relevant is vermits het recht op een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende
opleiding ten laste van eiser uitgesloten
is wanneer verweerster gedurende het
wettelijk tijdvak van de verwekking niet
met hem maar met een andere man gemeenschap heeft gehad (schending van
de artikelen 336 en 338bis van het Burgerlijk Wetboek); en het arrest, door met
dit aangeboden getuigenverhoor geen rekening te houden, eiser niet wettelijk
kon veroordelen om aan verweerster een
uitkering te betalen voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding
van haar minderjarige dochter (schending van de artikelen 203, § 1, 203bis en
336 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, blijkens zijn context, wanneer het oordeelt dat << een eventuele verhouding
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van verweerster met een andere luidende conclusie van de h. D'Hoore, admand gedurende het wettelijk tijd- vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtevak van de verwekking, (... ) het va- kier.
derschap van eiser niet uitsluit »,
met de term « verhouding » een
« seksuele omgang » bedoelt en derhalve de bewijskracht van het appelrekwest en van de aanvullende
conclusie van eiser niet miskent;
Overwegende dat de vordering tot
het verkrijgen van levensonderhoud
die te dezen aan de orde is, volgens
artikel 338bis van het Burgerlijk
Wetboek, wordt afgewezen indien de
verweerder door alle wettelijke middelen bewijst dat hij de vader niet
is;
Overwegende dat zeals blijkt uit
het antwoord op het eerste onderdeel, het hof van beroep oordeelt
dat de overgelegde foto's en briefwisseling op afdoende wijze bewijzen dat eiser gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking met
verweerster gemeenschap heeft gehad in de zin van artikel 336 van
het genoemde wetboek;
Dat het hof van beroep voorts oordeelt dat een eventuele omgang van
verweerster met een andere man in
:iezelfde periode niet uitsluit dat eiser de vader van S ... B ... is;
Dat het hof van beroep aldus oordeelt dat het door eiser aangeboden
getuigenverhoor het door artikel
338bis vereiste tegenbewijs niet kan
leveren en mede op grond daarvan
zonder de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen te schenden, beslist dat eiser een onderhoudsuitkering verschuldigd is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 juni 1990 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijk-
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GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - GEMEENBELASTINGVERORDETEBELASTINGEN
NING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN VAN DE
GEMEENTE ASSE - TWEEDE VERBLIJF - BEGRIP.

De belastingverordening op de tweede
verblijven van de gemeente Asse,
goedgekeurd door de gemeenteraad ter
zitting van 2 maart 1983, sluit niet uit
dat een private woongelegenheid, met
name een appartement, alwaar een
persoon zijn wettelijke woonplaats en
hoofdverblijfplaats gevestigd heeft,
door een ander persoon gebruikt kan
worden als tweede verbliji
(GEMEENTE ASSE T. KOVEL)
ARREST

(A.R. nr. F 1761 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 april 1988 door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de belastingverordening op de tweede
verblijven, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2 maart 1983, inzonderheid de artikelen 2 en 5,
doordat de bestreden beslissing het
bezwaar van verweerder inwilligt, op
grond dat een appartement waar een
persoon zijn wettelijke woonplaats en
hoofdverblijf gevestigd heeft, niet kan
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beschouwd worden als de tweede verblijfplaats van een andere persoon in de
zin van artikel 2 van het reglement,
terwijl de artikelen 2 en 5 van de gemeentelijke verordening dit niet uitsluiten en het kwestieuze appartement, met
toepassing van de voormelde artikelen,
niet anders kan beschouwd worden dan
als tweede verblijf van verweerder:

Overwegende dat de beslissing betrekking heeft op een aanslag in de
belasting op de tweede verblijven,
dienstjaar 1987;
Overwegende dat artikel 2 van het
onderwerpelijk belastingreglement
bepaalt : « Onder tweede verblijf
moet worden verstaan, elke andere
private woongelegenheid, dan die
welke voor het hoofdverblijf is aangewend, waarvan de gebruikers niet
voor hun gewoon verblijf zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters
en hun fiscale woonplaats niet in de
gemeente hebben, en waarover zij
op elk ogenblik, hetzij als eigenaar,
hetzij als huurder, hetzij als houder
van een gebruiksvergunning, kunnen beschikken al dan niet tegen
betaling, dit ongeacht het feit of het
gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, (... ) »;
Dat luidens artikel 5 van hetzelfde
reglement « geacht (wordt) op ieder
ogenblik over een tweede verblijf te
beschikken, hij die het tijdens het
aanslagjaar gedurende ten minste
negen maanden, zelfs bij tussenpozen, kan betrekken »;
Dat die bepalingen niet uitsluiten
dat een appartement waar een persoon zijn wettelijke woonplaats en
hoofdverblijfplaats gevestigd heeft,
door een ander persoon gebruikt
wordt als tweede verblijf;
Overwegende dat de beslissing,
door het tegenovergestelde aan te
nemen en door op die grond het
bezwaarschrift van verweerder tegen zijn aanslag in de belasting op
de tweede verblijven, in te willigen,
de voormelde artikelen van hetonderwerpelijk belastingreglement
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, 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; verwij st de zaak
naar de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Oost-Vlaanderen;
22 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal.
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1° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER IN KORT GED!NG - ART. 584
GER.W. - BEGRIP - WAARSCHIJNLIJK BESTAAN VAN EEN RECHT BEWARENDE
MAATREGEL.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDINGART. 584 GER.W. - OMVANG VAN BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING BEGRIP - WAARSCHIJNLIJK BESTAAN VAN
EEN RECHT- BEWARENDE MAATREGEL.

3° STEDEBOUW -

BOUWVERGUNNING
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT
GED!NG - OMVANG VAN DIE BEVOEGDHEID
- BEGRIP- WAARSCHIJNL!JK BESTAAN VAN
EEN RECHT - WERKEN IN U!TVOERING - BEWARENDE MAATREGEL.

4° CASSATIEMIDDELEN

EXCEPTIE
BURGERVAN NIET-ONTVANKELIJKHEID LUKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID HIERIN BESTAANDE DAT DE BESL!SSING NAAR RECHT IS VERANTWOORD
DOOR NIET BESTREDEN VASTSTELLINGEN
VAN DE RECHTER- VERANTWOORD!NG AFHANKELIJK VAN EEN BEOORDELING DOOR
DE BODEMRECHTER.
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1° en 2° Art. 584 Ger. W. verbiedt aan de
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sluit van 29 oktober 1971 betreffende het

rechter in kart geding niet dat hij een kamperen, 93-1, 94 tot 117 van het bebewarende maatregel beveelt, indien sluit van de Waalse Gewestexecutieve
het bestaan van een recht voldoende houdende codificatie van de wetgevende
waarschijnlijk is om zijn beslissing te en verordenende bepalingen betreffende
de stedebouw en de ruimtelijke ordeverantwoorden (1).
3° De rechter in kart geding kan beslis-

ning, van toepassing op het Waalse Gewest (Waals wetboek) en 97 van de
Grondwet,

sen dat de werkzaamheden volgend op
een bouwvergunning worden onderbrodoordat het arrest, na te hebben vastken, nadat hij heeft aangenomen dat
het bestaan van een recht voldoende gesteld dat het college van burgemeester
waarschijnlijk is om die bewarende en schepenen van de gemeente Manhay
maatregel te verantwoorden. (Art. 584 op 13 mei 1986 aan eiseres een bouwverGer.W.)
4° De grand van niet-ontvankelijkheid

die tegen een onderdeel van een cassatiemiddel is opgeworpen en hierin bestaat dat vaststellingen van de rechter,
die door dat onderdeel van het middel
niet worden bestreden, het beschikkende gedeelte van de bestreden beslissing verantwoorden, kan niet worden aangenomen als het Hoi niet,
zonder zich in de plaats te stellen van
de bodemrechter, kan beslissen dat die
vaststellingen het beschikkende gedeelte naar recht verantwoorden (2).
(LA PETITE SUISSE B.V.B.A. T. LES AMIS DE LA
TERRE-BELGIQUE V.Z.W.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8526)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1988 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 3 april 1990, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 584 van het Gerechtelijk Wethoek, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 1 van de wet van 30 april 1970 op
het kamperen, 2 van het koninklijk be-

------------------1
(1) Zie Cass., 29 sept. 1983, A.R. nr. 6679
(A.C., 1983-84, nr. 54); 21 maart 1985, A.R. nr.
7189 (ibid., 1984-85, nr. 445), met cone!. O.M. in
Bull. en Pas., 1985, I, nr. 445, inz. blz. 915 en
916.
(2) Zie Cass., 31 okt. 1963 (Bull. en Pas.,
1964, I, 233); 25 sept. 1967 (A.C., 1968, 114).

gunning heeft afgegeven voor het bouwen van de litigieuze chalets en dat Seleck niet bewees dat er een groot gevaar
bestond voor onherstelbare schade, met
bevestiging van de beroepen beslissing
eiseres beveelt de werkzaamheden op
het kampeerterrein « la Petite Suisse »,
waarmee na de afgifte op 13 mei 1986
van een bouwvergunning voor het bouwen van 70 chalets was begonnen, te onderbreken, en met wijziging van de beslissing van de eerste rechter benevens
dat bevel een dwangsom van 3.000.000
frank oplegt, hoofdzakelijk op grond :
" dat Delrue op 7 augustus 1987 bij de
Raad van State een verzoekschrift heeft
ingediend tot nietigverklaring van de op
13 mei 1986 door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Manhay afgegeven bouwvergunning (...);
dat hij twee middelen aanvoert : krachtens de bouwvergunning mogen in een
gebied voor vrijetijdsbesteding 70 chalets
worden gebouwd, zonder voorafgaande
goedkeuring van enig leidend schema
voor dat gebied; voorts staat de vergunning zulks toe op een kampeerterrein,
terwijl de voorwaarden voor de exploitatie voor die camping, zoals zij in de vergunning van 8 oktober 1985 zijn bepaald,
niet volledig in acht zijn genomen; dat
de rechter in kort geding bij voorraad
uitspraak doet, met dien verstande dat
hij de rechten van partijen onverkort
laat, en dat hij zich over de grond van de
zaak niet mag uitspreken; dat het voldoende is vast te stellen dat de argumenten van de eiser niet helemaal ongegrond zijn; dat zulks te dezen het geval
is op grond van de oordeelkundige redenen van de eerste rechter; dat het beginsel dat een beroep van de Raad van State geen schorsende kracht heeft, zodat
de rechter in kort geding aileen maar
kan optreden als hij vaststelt dat een
handeling kennelijk onwettig is, enkel
geldt wanneer de handeling onmiddellijk
kan worden uitgevoerd door de openbare
overheid die in het algemeen belang
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handelt; dat zulks te dezen niet het geval
is, nu de bouwvergunning door een particulier in zijn eigen belang wordt uitgevoerd »;
en op de gronden van de eerste rechter : « dat het eerste door Delrue voor de
Raad van State aangevoerde middel
hieruit is afgeleid dat voor het " gebied
voor vrijetijdsbesteding" zoals het kampeerterrein van (eiseres) geen leidend
schema is goedgekeurd, terwijl de vergunning op de bouw van 70 chalets betrekking heeft; dat erop moet worden gewezen dat het gehele eigendom van
(eiseres) als recreatie-uitbreidingsgebied
met verblijfsmogelijkheden is aangemerkt in het ontwerp van gewestplan
Marche-La Roche, dat voorlopig op 1 december 1976 werd vastgesteld en in het
Belgisch Staatsblad van 28 december
1976 bekendgemaakt, maar drie jaar na
de neerlegging ervan op het gemeentehuis van Manhay is vervallen; dat, aangezien die termijn lang verstreken is,
kan worden aangenomen dat thans, velgens het nog niet uitgewerkte gewestplan dat door de Waalse Gewestexecutieve reeds op 26 maart 1987 is vastgesteld,
maar tot op heden nog niet is bekendgemaakt en dus voor de burgers nog altijd
niet bindend is, datzelfde eigendom, dat
door (eiseres) als kampeerterrein wordt
gebruikt, zich in een. recreatiegebied met
verblijfsmogelijkheden bevindt; dat voor
de uitvoering van de recreatiegebieden
of hun uitbreiding moet worden verwezen naar de decreten van 3 april 1934 en
15 oktober 1985 die in het Waals wetboek
zijn opgenomen (artikel 93-1) en volgens
welke in een recreatiegebied waarvoor
geen vergunning is verleend (wat hier
niet het geval is) en in een recreatie-uitbreidingsgebied dat in een antwerp van
gewestplan of in een gewestplan is ingeschreven, geen bouw- of verkavelingsvergunning noch gunstig advies tot afgifte
van een kampeervergunning mag worden verleend zolang voor dat gebied
geen overeenkomstig de voorschriften
van (dit} decreet goedgekeurd leidend
schema van aanleg opgemaakt is; dat dit
middel ernstig blijkt te zijn, ook al kan
men de gegrondheid ervan betwisten,
omdat de desbetreffende plannen niet
klaar en duidelijk waren toen de betwiste vergunning werd afgegeven; dat het
tweede middel, volgens hetwelk de bouw
van 70 chalets op het kampeerterrein
van (eiseres) onregelmatig was toegestaan en dat er van dat kampeerterrein
niet volgens de regel gebruik is gemaakt,
eve!l::nin ongegrond en in elk geval ern-

Nr. 622

stig blijkt te zijn, daar die chalets, die
bestaan uit een geheel van ten minste 15
bijeenstaande vaste woningen gebouwd
door een enkele projectontwikkelaar en
bestemd tot bevordering van de verblijfsrecreatie, blijkbaar een vakantiedorp
vormen in de zin van artikel 94 van het
Waals wetboek; dat dus te dezen de voorschriften van de artikelen 94 en 117 van
het Waals wetboek (voorwaarden voor de
vestiging van een vakantiedorp, voorontwerpdossier, openbaarmaking, overleg
en onderzoek van het voorontwerp) blijkbaar in acht moeten worden genomen en
dat de vergunning voor dat vakantiedorp
dus niet regelmatig lijkt te zijn afgegeven »,

terwijl, eerste onderdeel, zo al de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in kort geding, bij voorraad uitspraak kan doen in de gevallen waarvan
hij oordeelt dat ze spoedeisend zijn om
een evident recht te doen beschermen
hij, wanneer de verwerende partij il~
kort geding (hier eiseres) houder is van
een recht dat voortvloeit uit een vermoedelijk wettige administratieve beslissing,
zich, om dat recht te ontzeggen, niet kan
beperken tot de vaststelling dat de argumenten van de eiser in kort geding (hier
verweerster) tegen de administratieve
handeling niet helemaal ongegrond blijken te zijn, zonder zelf de wettigheid te
toetsen van die handeling waaruit hij
kan afleiden dat ze kennelijk onwettig
is; daaruit volgt dat het arrest, dat oordeelt « dat het beginsel dat een beroep
voor de Raad van State geen schorsende
kracht heeft, zodat de rechter in kort geding aileen maar kan optreden als hij
vaststelt dat een handeling kennelijk onwettig is, enkel geldt wanneer de handeling onmiddellijk kan worden uitgevoerd
door de openbare overheid die in het algemeen belang handelt (en) dat zulks te
dezen niet het geval is, nu de bouwvergunning door een particulier in zijn eigen belang wordt uitgevoerd », zijn bevoegdheid en zijn bevel aan eiseres om
de werkzaamheden te onderbreken en
h~ar daarbij een dwangsom op te leggen,
met naar recht verantwoordt (schending
van artikel 584 van het Gerechtelijk Wethoek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel in
dit onderdeel aan de bestreden beslissing verwijt dat ze zich heeft beperkt tot de vaststelling dat de argu-
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menten van verweerster tegen de
betwiste administratieve handeling
niet helemaal ongegrond blijken te
zijn, terwijl, volgens het middel, het
hof van beroep zelf de wettigheid
van die handeling had moeten toetsen;
Overwegende dat wanneer, zoals
te dezen, aan de rechter in kart geding als maatregel wordt gevraagd
dat de uitvoering van een beslissing
van de administratieve overheid, te
weten de op 13 mei 1986 aan eiseres
afgegeven bouwvergunning, wordt
opgeschort, de rechter in kart geding zodanige maatregel kan bevelen, nadat hij heeft aangenomen dat
het bestaan van een recht voldoende
waarschijnlijk is om de maatregel te
verantwoorden;
Overwegende dat, zoals uit de vermeldingen van het arrest blijkt, het
hof van beroep vaststelt dat te dezen het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om eruit af
te leiden dat de aan eiseres afgegeven bouwvergunning niet regelmatig
was verleend en dat het eerste middel tot staving van het beroep voor
de Raad van State tot nietigverklaring van de vergunning, ernstig
bleek te zijn;
Dat het zodoende artikel 584 van
het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, te weten dat het onderdeel, dat
kritiek oefent op de beslissing van
het arrest dat het voor de Raad van
State aangevoerde tweede middel
tot nietigverklaring als ernstig
wordt beschouwd, niet ontvankelijk
moet worden verklaard indien het
tweede onderdeel van het middel, '
dat kritiek oefent op de beslissing
van het arrest dat het eerste middel
tot nietigverklaring als ernstig moet
worden beschouwd, wordt afgewezen, daar deze laatste beslissing het
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dictum van het arrest genoegzaam
naar recht verantwoordt :
Overwegende dat het arrest het
dictum hierop baseert dat de twee
voor de Raad van State aangevoerde
middelen tot nietigverklaring van de
bouwvergunning niet helemaal ongegrond zijn;
Dat het Hof die grond van nietontvankelijkheid niet kan aannemen zonder zich in de plaats van de
feitenrechter te stellen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het aan eiseres beveelt haar werkzaamheden
te onderbreken, een dwangsom
oplegt en de kosten aanhoudt; 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.
25 juni 1990 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 623
3e KAMER - 25 juni 1990

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
BURGERLIJKE ZAKEN ARRONDISSEMENTSRECHTBANK OMVANG VAN HET
RECHTERLIJK GEWIJSDE.

1376

HOF VAN CASSATIE

2° RECHTBANKEN

BURGERL!JKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - ARRONDISSEMENTSRECHTBANK- GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - OMVANG.

1° en 2° De reden en van een vonnis van

de arrondissementsrechtbank hebben
geen gezag van gewijsde ten aanzien
van de rechter die achteraf over de
zaak zelf uitspraak doet (1). (Artt. 23,
641 en 660 Ger.W.)
(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. BELGIAN
SHELL N.V., MR. DERMINE Q.Q., VANDROOGHENBROECK)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8554)

Nr. 623

koopsvoorwaarden moeten worden aangebracht en beslecht overeenkomstig de
bepalingen van het vierde en vijfde lid
van artikel 1582 van het Gerechtelijk
Wetboek, en inzake faillissement de vrederechter bevoegd is (artikel 1192 van
hetzelfde wetboek) "; dat het beschikkende gedeelte noodzakelijk op die enige reden steunt; dat het vonnis van 27 april
1983 in laatste aanleg is gewezen en
daartegen geen voorziening kan worden
toegelaten (artikel 642 van het Gerechtelijk Wetboek); dat uit het gezag van het
gewijsde van dat vonnis en de reden ervan voortvloeit dat tussen partijen definitief is beslist dat de eerste rechter toepassing moest maken van artikel 1582,
vierde en vijfde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek; dat de (verweerder Dermine en
eiseres) derhalve niet kunnen betogen
dat de rechter naar wie de vordering is
verwezen, voor recht diende te zeggen
dat de bepalingen van lid 4 en 5 van artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek
niet toepasselijk zijn, zoals zij zulks
thans beweren »,

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 mei 1987 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi in hoger beroep gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genatweede onderdeel, luidens artikel 660
men op 26 maart 1990, waarbij de
het Gerechtelijk Wetboek, iedere bezaak naar de derde kamer wordt van
slissing betreffende de bevoegdheid de
verwezen;
rechter naar wle de vordering wordt verOver het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 27, 639, 640, 1138, 2°
en 3°, 1192, 1582, vierde en vijfde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging, van het beginsel van de
autonomie der procespartijen en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis beslist dat de geschillen van eiseres tegen de verkoopsvoorwaarden niet waren toegelaten
wegens niet-inachtneming van de procedure, zoals die is geregeld in lid 4 en 5
van artikel 1582 van het Gerechtelijk
Wetboek, op grand: « dat de arrondissementsrechtbank bij een beslissing waarvan een eensluidend verklaard afschrift
is overgelegd en die jegens aile partijen
in dit geding de 27e april 1983 op tegenspraak is gewezen, de verwijzing ontvankelijk verklaart en voor recht zegt dat de
eerste rechter bevoegd was en de zaak
naar hem heeft verwezen; dat de reden
van de beslissing tot verwijzing zegt dat
" de geschillen betreffende de ver-

-----------------1
(1) Zie Cass., 29 april 1983, A.R. nr. 3684
(A.C., 1982-83, nr. 477).

wezen bindt, met dien verstande dat
zijn recht om over de rechtsgrond van de
zaak te oordelen, onverkort blijft; de redenen van de beslissing betreffende de
bevoegdheid derhalve voor de rechter op
verwijzing geen gezag van gewijsde hebben wat de grond van de zaak betreft; in
zoverre het beslist dat de reden van de
beslissing van de arrondissementsrechtbank van 27 april 1983 zegt dat tussen
partijen definitief is beslist dat de wetsbepaling die de eerste rechter moet toepassen artikel 1582, vierde en vijfde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek is, het
vonnis derhalve niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 660 van
het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het 'tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis beslist dat, ingevolge het gezag van het gewijsde van het vonnis
van de arrondissementsrechtbank
waarbij de zaak naar de eerste rechter wordt verwezen en van de reden
waarop die rechtbank haar beslissing doet steunen, « moet worden gezegd dat tussen partijen definitief is

Nr. 624
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PART!JEN - AMBTSHALVE DOOR DE RECHbeslist dat de door de eerste rechter
TER OPGEWORPEN GRONDEN - VOORWAARtoepasselijke wetsbepaling artikel
DEN.
1582, vierde en vijfde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek was »;
Overwegende dat volgens artikel 2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - DOOR DE PAR660 van het Gerechtelijk Wetboek ieTIJEN AANGEVOERDE GRONDEN - BEVOEGDdere beslissing betreffende de beHEID VAN DE RECHTER OM DEZE DOOR
voegdheid de rechter bindt naar wie
ANDERE TE VERVANGEN - GRENZEN.
de vordering wordt verwezen, met
dien verstande dat zijn recht om 1o en 2° De feitenrechter mag de door de
partijen aangevoerde redenen ambtsover de rechtsgrond van de zaak te
halve door andere vervangen, mits hij
oordelen, onverkort blijft; dat de regeen geschil opwerpt waarvan de pardenen van de beslissing tot verwijtijen in het appelverzoekschrift en de
zing wat het geschil zelf betreft, derconclusie het bestaan uitsloten, zijn
halve ten aanzien van die rechter
beslissing uitsluitend grondt op regelgeen gezag van gewijsde hebben;
matig voorgelegde feiten of stukken en
noch het onderwerp noch de oorzaak
Dat het onderdeel gegrond is;

van de eis wijzigt (1). (Beginsel van de
autonomie der procespartijen en art.
1138, 2°, Ger.W.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.
25 juni 1990 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 624
3e KAMER - 25 juni 1990

1° RECHTBANKEN -

Bl'RGERLIJKE ZAKEN - ALGE:'vTE;\iE REGELS - GESCHIL l'IT
HET
APPELVERGESLOTEN
DOOR
ZOEKSCHRIFT EN DE CONCLUSIE VAN DE

(1} Cass., 15 feb. 1988, A.R. nr. 8133 (A.C.,
1987-88, nr. 368); 17 april 1989, A.R. nr. 8355
(ibid., 1988-89, nr. 462). Over de grondbeginselen inzake het ambt van de rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding, zie dienaangaande
de rede, uitgesproken door de heer Krings,
procureur-generaal, op de plechtige openingszitting van het Hof op 1 september 1983 (A.C.,
1983-84, inzonderheid nrs. 10 tot 16 en 28 tot
38).
Over de toepassing van de regel waarvan
sprake is in de notitie, zie Cass., 25 jan. 1968
(A.C., 1968, 700); 7 maart 1968 (ibid., 1968, 899};
18 juni 1970 (ibid., 1970, 981}; 13 sept. 1974
(ibid., 1975, 49); 13 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr.
25}; 29 mei 1986, A.R. nr. 7430 (ibid., 1985-86,
nr. 608}. Over het geval dat de feitenrechter
zich niet ertoe beperkt op de akte van rechtsingang of op de conclusie van een partij te
antwoorden binnen de perken van een geschil
waarvan het bestaan uit die stukken blijkt, en
hij zich aldus niet ertoe beperkt zijn antwoord
te verantwoorden door eigen redenen, doch
een geschil tussen partijen opwerpt, terwijl
noch in akte van rechtsingang noch in de conclusie van de partijen de verantwoording te
vinden is van de beslissing van de feitenrechter die een van de partijen schaadt, zie Cass.,
17 okt. 1968 (A.C., 1969, 190); 16 okt. 1969 (ibid.,
1969, 169); 8 dec. 1977 (ibid., 1978, 424}; 31
maart 1978 (ibid., 1978, 865); 9 nov. 1984, A.R.
nr. 4457 (ibid., 1984-85, nr. 164); 19 jan. 1989,
A.R. nr. 8436 (ibid., 1988-89, nr. 294}. Over het
algemeen beginsel van het recht van verdediging, dat het beschikkirtgsbeginsel aanvult
door de klemtoon te leggen niet zozeer op de
beschikkingsmacht van de partijen over hun
rechtsvordering voor de burgerlijke rechtbank
maar op de noodzakelijke loyauteit van de
partijen en de rechter, zie Cass., 11 april 1988,
A.R. nr. 6106 (A.C., 1987-88, nr. 485} en de verwijzingen in noot 1; ygl. evenwel <;ass., 29 mei
1986, A.R. nr. 7430 (Ibid., 1985-86, nr. 608); z1e
tevens art. 774, tweede lid, Ger.W
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gelijk stuk wel degelijk was verzonden
op 20 november 1985, en dat daaraan gevolg was gegeven; verweerster niet beARREST ( vertaJing)
twistte dat zij rechtsgeldig in gebreke is
gesteld; zij niet betoogde dat die ingebre(A.R. nr. 8613)
kestelling geen gevolgen kon hebben omdat ze v66r het verstrijken van de tervan vier maanden was verzonden,
HET HOF; - Gelet op het bestre- mijn
doch enkel dat daaraan wel degelijk geden arrest, op 25 april 1988 door het volg was gegeven; het arrest derhalve,
Hof van Beroep te Bergen gewezen; nu het gegrond is op de hierboven weerGelet op de beschikking van 4 gegeven reden, aldus ambtshalve een geapril 1990 van de eerste voorzitter schil opwerpt dat de openbare orde niet
waarbij de zaak naar de derde ka- raakt, waarvan het bestaan uitgesloten
werd in het appelverzoekschrift en in de
mer wordt verwezen;
conclusie van de partijen en uitspraak
Over het middel : schending van de ar- doet over een niet betwist punt (scherrtikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk ding van artikel 1138, 2°, van het GerechWetboek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk telijk Wetboek waarin het boven aangeWetboek waarin het algemeen rechtsbe- haalde algemeen rechtsbeginsel is neerginsel van de autonomie van de proces- gelegd, en, voor zoveel als nodig, scherrpartijen is neergelegd volgens hetwelk ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
de rechter geen uitspraak mag doen over van het Burgerlijk Wetboek);
niet gevorderde zaken en, voor zoveel
nodig, 1319, 1320 en 1322 van het BurgerWat het eerste onderdeel betreft :
lijk Wetboek,
doordat het arrest oordeelt dat « geen
Overwegende dat het arrest erop
acht hoeft te worden gesl.agen op de door wijst dat « luidens artikel 15 van het
de verkoopster op 10 oktober 1985 aan de (verkoop)compromis de partijen zich
koper verzonden ingebrekestelling aan- ertoe verbinden uiterlijk binnen vier
gezien de in het compromis bepaalde termaanden na de dagtekening van dat
mijn van 4 maanden niet was verstreken
(op 5 december 1985), dat evenmin acht compromis voor de notarissen te
hoeft te worden geslagen op het aangete- verschijnen voor ondertekening van
kend schrijven dat de raadsman van de de authentieke alde, met bedreiverkoopster op 20 november 1985, dus ging van de in dat artikel bepaalde
v66r het verstrijken van de bovenvermel- sanctie, die evenwel enkel kan worde termijn, aan de koper had gezonden »; den toegepast wanneer niet binnen
dat het vervolgens voor recht zegt « dat de maand gevolg wordt gegeven aan
de verkoop van de goederen die beschre- een bij aangetekend schrijven gedaven zijn in het compromis betreffende de
verkoop en aankoop van een huis, dat op ne ingebrekestelling; dat er geen
5 augustus 1985 is opgemaakt tussen Co- acht hoeft te worden geslagen op de
lette Feraux en Nicole Michel, vertegen- door de verkoopster op 10 oktober
woordigd door haar lasthebber Jean Du- 1985 aan de koper verzonden ingeez, gesloten is en dat het arrest geldt als brekestelling, aangezien de in het
authentieke verkoopakte op grond « dat, compromis bepaalde termijn van
bij ontstentenis van een ingebrekestel- vier maanden niet verstreken was
ling, die is betekend met nakoming van (op 5 december 1985); dat evenmin
de verbintenissen van de partijen, (eiseres) zich niet kan beroepen op de sanctie acht hoeft te worden geslagen op
van artikel 15 van het verkoopcompro- het aangetekend schrijven dat de
raadsman van (eiseres) op 20 nomis »,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster vember 1985, dus voor het verstrijzowel in haar appelverzoekschrift als in ken van bovengenoemde termijn
haar conclusie enkel erop had gewezen aan de koper had gezonden »;
dat de in artikel 15 van het compromis
Overwegende dat de feitenrechter
bepaalde sancties alleen mochten worden toegepast na een voorafgaande inge- de door de partijen aangevoerde
brekestelling waaraan niet binnen de gronden ambtshalve door andere
maand gevolg zou zijn gegeven, en zich kan vervangen, mits hij geen gebeperkte tot de vaststelling dat een der- schil opwerpt waarvan het bestaan
(MICHEL T. FERAUX)
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Nr. 625

uitgesloten wordt in het appelverzoekschrift en in de conclusies, zich
uitsluitend baseert op feiten of op
stukken die hem regelmatig zijn
voorgelegd en noch het onderwerp
noch de oorzaak van de vordering
wijzigt;
Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat het hof van beroep het
onderwerp of de oorzaak van de vordering heeft gewijzigd;
Dat de appelrechters, door hun
beslissing te gronden op het verkoopcompromis en op de hun regelmatig overgelegde ingebrekestellingen, die feitelijke gegevens zijn
welke door de partijen zijn aangevoerd en aan hun tegenspraak onderworpen, uitspraak hebben gedaan over het voor hen gebrachte
geschil en noch de wetsbepalingen
noch het algemeen rechtsbeginsel
waarvan sprake is in het middel
hebben geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

AAN DE BELASTINGSCHULDIGE WIJDTE.
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2° CASSATIEMIDDELEN

VEREISTE
VERMELDINGEN - BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN
AANGEWEZEN
WETSBEPAL!NG ZONDER VERBAND MET DE
AANGEVOERDE GRIEF.

S0 INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEREKENING VAN DE
AANSLAG VERMINDERING WEGENS GEZINSLAST - GEZIN - BEGRIP.

4° CASSATIEMIDDELEN

VEREISTE
VERMELDINGEN - BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN - MIDDEL WAARIN
KRITIEK WORDT GEOEFEND OP FEITELIJKE
BEOORDELINGEN VAN DE FEITENRECHTER.

1o Het bericht van wijziging, in de zin
van art. 251 'W.I.B., voldoet aan de vereisten van de wet als de belastingschuldige in staat is gesteld de redenen te onderzoeken en te bespreken,
die door het besi:uur zijn aangevoerd
en die de voorgestelde wijzigingen
blijkbaar rechtvaardigen (1).
2° Niet ontvankelijk in belastingzaken is

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiseres in de
kosten.
25 juni 1990 - s• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler
en Dassesse.

het middel waarin schending wordt
aangevoerd van een wetsbepaling die
geen verband houdt met de aangevoerde grief (2).

so Het woord

« gezin » in art. 82, § 1,
W.I.B. moet in zijn gebruikelijke zin
worden opgevat; het wijst op een feitelijke toestand die wordt gekenmerkt
door samenleven en samenwonen, zonder dat daarbij tijdelijke onderbrekingen worden uitgesloten (3).

4° Niet ontvankelijk in belastingzaken is
het cassatiemiddel dat kritiek oefent
(1) Cass., 3 sept. 1971 (A.C, 1972, 5); 25
maart 1982, A.R. nr. F 570 F (ibid., 1981-82, nr.
449); 12 mei 1989, A.R. nr. F 1551 N (ibid.,
1988-89, nr. 522).

Nr. 625
S•

KAMER -

25 juni 1990

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE- WIJZIGING VAN DE AANGIITE DOOR HET BESTUUR - KENNISGEVING

(2) Zie Cass., 25 maart 1982, A.R. nr. F 570 F
(A.C., 1981-82, nr. 449); 4 nov. 1983, A.R. nr.
3984 (ibid., 1983-84, nr. 128); 28 april 1988, A.R.
nr. 8022 (ibid., 1987-88, nr. 523).
(3) Cass., 17 sept. 1982, A.R. nr. F 1051 N
(A.C, 1982-83, nr. 43); zie inzake werkloosheid
en bestaansminimum Cass., 13 jan. 1986, A.R.
nr. 4975 (ibid., 1985-86, nr. 311), met de verwijzingen in de voetnoot.
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op die feitelijke beoordelingen van de
rechter (4).

I

(TRINDADE-SEMEDO
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

Nr. 625

het hof van beroep, door te beslissen dat
geen enkele wetsbepaling de administratie ertoe verplichtte in die berichten te
vermelden dat het om de nieuwe aanslag
voor het belastingjaar 1983 ging, vorenbedoeld artikel 251 schendt;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1035 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1988
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 82, 251, 259, 260, 281, 282, 283 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 737 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat, eerste onderdeel, bet arrest in
verband met het aanslagjaar 1983 « geen
enkele wetsbepaling de administratie ertoe verplicbt uitdrukkelijk te vermelden
dat zij toepassing maakt van artikel 260
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en evenmin, als zij die procedure
wel toepast, de redenen op te geven
waarom zij zulks doet, met het oog op
een nieuwe aanslag >>,
terwijl de belasting onder artikel
630111 ten kohiere is gebracht na de berichten van wijziging van 10 april en van
7 mei 1986, waaruit eiser niet kon opmaken dat het ging om een nieuwe aanslag
op basis van artikel 260 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, dat wil
zeggen een nieuwe aanslag na ontlasting
wegens onwettigheid; het hof van beroep, door de beslissing van de gewestelijk directeur der directe belastingen te
bevestigen, derhalve voormeld artikel
260 schendt;
tweede onderdeel, artikel 251 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
voorschrijft dat berichten van wijziging
van de administratie met redenen moeten zijn omkleed; te dezen, de berichten
van wijziging niet refereren aan artikel
260 van hetzelfde wetboek en evenmin
duidelijk zeggen dat het in die berichten
van wijziging van 10 april en van 7 mei
1986 ging om een nieuwe aanslag over
het belastingjaar 1983 na de op 9 april
1986 gewezen beslissing tot ontlasting;
-------------------;
(4) Cass., 10 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1084).

vierde onderdeel, het hof van beroep
de beslissing van de directeur had moeten nietig verklaren in zoverre daarin
voor de jaren 1984 en 1985 de kinderen
niet als ten laste van eiser werden beschouwd, op grond aileen dat die kinderen in Portugal verbleven; het arrest
dienaangaande tegenstrijdig is, voor zover het zegt dat, in de zin van artikel 82
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, het woord « gezin » in zijn gebruikelijke betekenis moet worden opgevat en wijst op een feitelijke toestand,
die wordt gekenmerkt door samenleven
en samenwonen zonder dat daarbij tijdelijke onderbrekingen zijn uitgesloten; eiser in dat opzicht aan alle voorwaarden
voldeed, te weten dat : 1o eiser belast was
met de leiding van bet gezin, aangezien
geen enkel stuk uit het dossier het tegengestelde bewees en verweerder zulks
trouwens niet had betv.rist; 2° de woonplaats van eiser wel in Aarlen was gevestigd, maar enkel voor zijn sociale verplichtingen wegens zijn tewerkstelling in
Belgie, waardoor hij in Belgie recht had
op gezinsbijslag voor de kinderen die in
zijn belastingaangiften voor de jaren
1984 en 1985 ten laste waren, en verweerder bet tegengestelde niet had bewezen en hij evenmin had aangetoond
dat eiser niet met zijn echtgenote en zijn
kinderen samenwoonde, niettegenstaande de geregelde onderbrekingen wegens
zijn beroepsverplichtingen en de kosten
en de duur van de verplaatsingen; 3° inderdaad gedurende de belastbare tijdvakken van de jaren 1984 en 1985 heeft
bijgedragen in de kosten voor de voeding, kleding, geneeskundige verzorging,
alsmede in de andere persoonlijke uitgaven van de personen die met hem samenwoonden, niettegenstaande de onderbrekingen, nu de geldoverschrijvingen
bleken uit de stukken die ter griffie van
het hof van beroep zijn neergelegd en bij
een brief van 20 juni 1987 zijn gevoegd
en door verweerder niet zijn betwist; het
hof van beroep de beslissing van de directeur heeft bevestigd en bijgevolg artikel 82 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
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Wat het eerste en tweede onder-~ gevolge die bepaling het voldoende
deel betreft :
is dat de belastingplichtige in staat
wordt gesteld de redenen te onderOverwegende ?at het arrest ~o- zoeken en te bespreken die door de
pens het aanslagJaar 198? erop WIJSt administratie zijn aangevoerd en die
?at een .eerste onder artlkel 5!06 622 de door haar voorgestelde wijziginmgekohierde aa?-sla~ op 9 apnl 1986 gen lijken te rechtvaardigen; dat
wegens onw~ttigheid was. ontlast, noch artikel 251 van het Wetboek
dat op 10 april 1986, op ba~Is va~ de van de Inkomstenbelastingen, noch
procedure als vastgesteld m artlkel artikel 260 van hetzelfde wetboek
260 van h~t Wetboek V':n de Inkom- vereisen dat in dat bericht van wijs~enbelastm~~~· . aan eiser een be- ziging naar artikel 260 wordt verwerwht van WlJZigmg werd gezonden, zen;
waarin werd vermeld dat hij verDat het hof van beroep derhalve,
schillende vergoedingen had ontvangen waarvan hij geen aangifte had door het hierboven vermelde, zijn
gedaan, dat hem op 7 mei 1986 een beslissing naar recht verantwoordt;
nieuw bericht van wijziging werd
Dat de onderdelen falen naar
toegezonden ter aanvulling van het recht;
vorige, waarin aan de lasthebber
van eiser werd meegedeeld dat geen
enkele persoon ten laste in aanmerWat het vierde onderdeel betreft :
king zou worden genomen, aangeIn zoverre dit onderdeel aan de
zien eiser sinds 9 maart 1977 als alleenwonende te Aarlen was inge- bestreden beslissing verwijt dat zij
schreven, en dat de nieuwe aanslag op een tegenstrijdigheid berust :
op 27 juni 1986 onder artikel 630111
Overwegende dat het onderdeel
was ingekohierd; dat het als ant- geen schending van artikel 97 van
woord op het bezwaar beslist « dat de Grondwet aanvoert; dat het dus
geen enkele wetsbepaling het be- in zoverre niet ontvankelijk is;
stuur ertoe verplicht uitdrukkeIn zoverre dit onderdeel schenlijk te vermelden dat het toepassing ding van artikel 82 van het Wetboek
maakt van artikel 260 (van dat) wet- van de Inkomstenbelastingen aanhoek (... ), en evenmin, als het die voert:
procedure wel toepast, de redenen
Overwegende dat het arrest zegt
op te geven waarom het zulks doet
(... ) (en) dat ieder bericht van wijzi- << dat artikel 82 van het Wetboek van
ging voldoende met redenen is om- de Inkomstenbelastingen de personen opsomt die als ten laste van de
kleed (... ) »;
belastingplichtige
worden
beOvervvegende dat artikel 251 van schouwd, met dien verstande dat die
het Wetboek van de Inkomstenbe- personen in elk geval moeten deel
lastingen in het eerste lid bepaalt uitmaken van zijn gezin, dat valdat, wanneer de administratie gens die bepaling het woord " gemeent de inkomsten en andere ge- zin" in zijn gebruikelijke betekenis
gevens te moeten wijzigen welke de moet worden opgevat en wijst op
belastingplichtige heeft vermeld in een feitelijke toestand die wordt geeen aangifte die voldoet aan de wet, kenmerkt door samenleven en sadan wel schriftelijk heeft erkend, de menwonen, zonder dat daarbij tijdeadministratie hem bij een ter post lijke onderbrekingen worden uitgeaangetekende brief in kennis stelt sloten, dat de echtgenote en de
van de inkomsten en andere gege- kinderen van (eiser) tijdens de litivens die zij voornemens is in de gieuze jaren voortdurend in Portuplaats te stellen van die welke zijn gal verbleven, dat zulks blijkt uit
aangegeven of erkend, en de rede- verschillende gegevens in het dosnen vermeldt die naar haar mening sier, waaronder de inlichtingen die
die wijziging rechtvaardigen; dat in- de stad Aarlen heeft verstrekt en
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MATIGE DAAD EN DE SCHADE - ONAANTASTvolgens welke (eiser) een alleenwoBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHnende is, en hieruit dat hij belangTER.
rijke geldsommen voor zijn gezin
naar Portugal overmaakt, dat dus
BUITEN
niet kan worden aangenomen dat de 3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE - MATEechtgenote en de kinderen van (eiRIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE
ser) deel uitmaakten van (zijn) ge- OVERLIJDEN - RECHT VAN DE WEDUWE
zin »;
VAN DE GETROFFENE OP EEN OVERLEVINGSOverwegende dat het hof van bePENSIOEN - PENSIOEN - GEEN VERGOEroep zodoende zijn beslissing naar
DING VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN
recht verantwoordt; dat het onderHET MISDRIJF - GEVOLG.
deel in zoverre niet kan worden
1° De omstandigheid dat een verkeersonaangenomen;
geval niet gebeurd zou zijn zonder een
Dat, voor het overige, het onderdoor een menselijke fout ontstane ondeel kritiek oefent op de feitelijke
regelmatige toestand brengt niet noodbeoordeling van de gegevens van de
zakelijk mee dat die fout in oorzalcezaak door het hof van beroep; dat
Jijk verband staat met de totstandkoming van dit ongeval en de schadelijke
het in zoverre niet ontvankelijk is;

gevolgen ervan (1).

zo
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gell]'kluidende conclusie
van de h. Leclercq, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Bruyn.

25 juni 1990 -

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of er al dan niet een
oorzakelijk verband tussen fout en
schade bestaat (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

3° Het overlevingspensioen voor de we-

duwe van het slachtoffer van een ongeval komt niet in aanmerking bij de
berekening van de schade die de weduwe erdoor Jijdt, en onder meer doordat ze een dee] van het rustpensioen
van haar overleden echtgenoot verliest
(3).
(COLPIN T. DE GRAEVE, DE VOLKSVERZEKERING
N.V., FONTONI; URANUS N.V. T. DE GRAEVE, DE
VOLKSVERZEKERING N.V.; FONTONI T. COLPIN,
DE NEVE K., DE NEVE S., VANDEPOEL, DE CNOP,
DE GRAEVE, FIDELITAS N.V., PRECAM N.V., DE
VOLKSVERZEKERING N.V.)
ARREST

Nr. 626

(A.R. nr. 3335)
2e KAMER - 26 juni 1990

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN FOUT, EEN
ONGEVAL EN DE SCHADELIJKE GEVOLGEN
ERVAN.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE ONRECHT

HET HOF, gehoord het verslag
van raadsheer De Baets en op con(1) Cass., 6 sept. 1988, A.R. nr. 1768 (A.C.,
1988-89, nr. 7).
(2) Cass., 4 okt. 1977 (A.C., 1978, 152); zie
Cass., 3 feb. 1987, A.R. nr. 376, ibid., 1986-87,
nr 322).
(3) Zie Cass., 26 april 1984, A.R. nr 7058
(A.C., 1983-84, nr. 496) en 23 jan. 1990, A.R. nr
2169, supra nr 319.
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clusie van advocaat-generaal Declercq;
Gelet op het bestreden arrest, op
16 februari 1989 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
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der De Graeve, die oorzaak was van
het eerste ongeval zonder lichamelijke schade, en het tweede ongeval
en de schadelijke gevolgen ervan,
waaronder namelijk het overlijden
van Luc De Neve; dat zij zodoende
I. Op de voorziening van Liddye hun beslissing zonder dubbelzinnigheid met redenen omkleden en naar
Colpin;
recht verantwoorden;
A. tegen de beslissingen op haar
Dat het middel niet kan worden
civielrechtelijke vorderingen tegen
de verweerders Marc De Graeve en aangenomen;
de N.V. De Volksverzekering:
B. tegen de beslissing op haar civielrechtelijke vordering tegen Emmanuel Fantoni :
Over het eerste middel:
Overwegende dat de omstandigheid dat een verkeersongeval niet
Wat het vierde onderdeel bestreft :
zou gebeurd zijn zonder een door
Overwegende dat eiseres conclueen menselijke fout ontstane onregelmatige toestand, niet noodzakelijk deerde zoals in het middel is weermeebrengt dat die fout in oorzake- gegeven, ten betoge dat de uitgaven
lijk verband staat met de totstand- voor het persoonlijk onderhoud van
koming van dit ongeval en de scha- wijlen haar echtgenoot niet een derdelijke gevolgen ervan; dat de rech- de doch slechts 30 % bedroegen van
ters uit de hun regelmatig overge- zijn persoonlijk inkomen en niet
legde gegevens wettig kunnen be- van het totale gezinsinkomen;
slissen in feite, en dus op onaantastOverwegende dat het arrest deze
bare wijze, dat de enige oorzaak van conclusie niet beantwoordt;
dit ongeval en de schadelijke gevolDat het onderdeel gegrond is;
gen ervan in een andere fout geleOver het derde middel: schending van
gen zijn;
de artikelen 97 van de Grondwet, 1138,
Overwegende dat de appelrechters 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1382
te dezen, samengevat, vaststellen : en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
dat het voertuig bestuurd door verdoordat het arrest de vordering van eiweerder De Graeve reeds onregel- seres afwijst tot het bekomen van een
matig op de autosnelweg stilstond vergoeding van 418.835 frank met inteingevolge de fout van deze bestuur- rest voor de derving van het rustpender toen de bestuurder Emmanuel sioen van haar overleden echtgenoot en
Fantoni kwam aangereden; dat het dit op grand van volgende overwegingen
12, laatste regel, en blad 13, bovenslachtoffer Luc De Neve zich toen (blad
aan) : « Ten onrechte vordert de burgerzonder enige fout van zijnentwege lijke partij Colpin daarenboven (...) een
naast het voertuig De Graeve be- vergoeding voor derving van overlevingsvend; dat door deze voorafgaande pensioen (...). Anderzijds wordt door de
gebeurtenis een zichtbare vermijd- vigerende wettelijke regeling niet gebare hindernis was ontstaan die raakt aan het overlevingspensioen voor
door verschillende bestuurders in- de weduwe dat tot aan haar eigen overderdaad vermeden werd; dat de be- lijdensdag verzekerd is »,
terwijl, ...
stuurder Fantoni ten gevolge van
een onaangepaste snelheid alm het
derde onderdeel, overeenkomstig de
slippen ging en De Neve heeft ver- artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
pletterd, met diens dood voor gevolg; Wetboek bij de berekening van het verlies in hoofde van de weduwe ingevolge
Overwegende dat de appelrechters de
derving van (een dee!) van het rusthiermede de feiten opgeven waaruit 'pensioen van haar overleden echtgenoot,
zij afleiden dat er geen verband be- het overlevingspensioen voor de weduwe
staat tussen de fout van de bestuur- niet in aanmerking kan genomen wor-
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den; dit overlevingspensioen immers een vernietigt het bestreden arrest in zoeigen juridische oorzaak heeft, onafhan- verre het beslist op de civielrechtekelijk van het verkeersongeval; het be- lijke vordering van Liddye Colpin
streden arrest bijgevolg, in de mate dat tegen Emmanuel Fantoni strekkenhet vaststelt dat eiseres geen verlies lijdt
door de derving van het rustpensioen de tot vergoeding van materHHe
van haar overleden echtgenoot omdat schade wegens inkomstenverlies gezijzelf tot aan haar eigen overlijdensdag durende de lucratieve en postlucraeen overlevingspensioen voor de weduwe tieve levensperiode van wijlen haar
geniet, niet wettelijk verantwoord is, zo- echtgenoot Luc De Neve; verw~rpt
dat het arrest de artikelen 1382 en 1383 de voorzieningen voor het ovenge;
van het Burgerlijk Wetboek schendt:
ver klaart het arrest gemeen aan de

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest stelt
dat eiseres vergoeding vordert
« voor derving van overlevingspensioen »; dat uit de conclusie van eiseres en de context van het arrest
blijkt dat deze laatste uitdrukking
bij verschrijving werd gebruikt voor
de vergoeding die eiseres vorderde
wegens verlies van een deel van het
rustpensioen dat haar echtgenoot
zou genieten;
Overwegende dat het arrest de
vordering verwerpt op de grond dat
door de vigerende wettelijke regeling niet wordt geraakt aan het
overlevingspensioen van de weduwe
dat tot aan haar eigen overlijdensdag verzekerd is;
Overwegende dat het recht op een
overlevingspensioen niet te maken
heeft met de verplichting van degene die een onrechtmatige daad heeft
gepleegd om de schade volledig te
vergoeden, en derhalve de ver~oe
ding die aan eiseres toekomt, d1ent
vastgesteld te worden onder abstractie van haar overlevingspensioen;
Dat het onderdeel gegrond is;

N.V. De Volksverzekering; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de verweerder Emmanuel Fantoni tot een derde van de kosten
van de voorziening van de eiseres
Liddye Colpin; veroordeelt deze ~ot
de overige kosten van haar voorziening; veroordeelt de N.V. Uranus en
Emmanuel Fantoni tot de kosten
van hun respectieve voorziening;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
26 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse, Nelissen Grade en De Bruyn.

Nr. 627
2•

KAMER -

26 juni 1900

Om die redenen, zonder acht te 10 RECHTBANKEN - STRAFZAKEN CORRECTIONELE OF POLITIERECHTBANK slaan op de stukken die mr. J.M.
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM EEN
Westerlinck heeft toegestuurd aan
NIEUW MISDRIJF IN AANMERKING TE NE!VIEN
de griffie van het Hof alwaar zij
NAAST DAT OMSCHREVEN IN DE AKTE DIE DE
werden ontvangen op 8 december
ZAAK BIJ HEM AANHANGIG !VIAAKT - GREN1989 dit is buiten de termijn beZEN.
paald bij artikel 420 bis, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvorde- 2o CASSATIEMIDDELEN - GE!VIIS AAN
ring, de zaak ingeschreven zijnde op
BELANG VOOR ElSER STRAFZAKEN de algemene rol op 31 maart 1989;
STRAFVORDERI'.'JG EEN ENKELE STRAF
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VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF.

1° Wanneer de rechter uitspraak moet

doen over een feit waarvan slechts een
omschrijving is gegeven, vermag hij
niet, zonder aanvullende dagvaarding
of vrijwillige verschijning, de beklaagde te veroordelen uit hoofde van verscheidene misdrijven, oak als die misdrijven, te zamen met het in de
oorspronkelijke telastlegging bedoelde
misdrijf, slechts een enkel strafbaar
feit vormen (1).
2° Wanneer een enkele straf wordt uitge-

(D'HAENENS)
ARREST

(A.R. nr. 3535)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 maart 1989 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent :
Over het middel : schending van de artikelen 145, 176, 182 en 211bis van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis op strafgebied bevestigt,
met dien verstande dat de ten laste van
eiser uitgesproken straf eveneens geldt
voor de aanvullende betichting van artikel 19.3.2°a van het algemeen verkeersreglement, om reden dat eiser werd « uitgenodigd zich te verdedigen op een
inbreuk op artikel 19.3.2°a van het koninklijk besluit van 1 december 1975 ''
(vonnis, pagina 3) dewelke bewezen
wordt verklaard, en met de oorspronkelijke betichtingen wordt geacht eenzelfde
strafbare gedraging uit te maken (vonnis, pagina 4),

sproken wegens verschillende misdrijven, is niet ontvankelijk de vordering
tot vernietiging van de op de strafvordering gewezen beslissing, gegrond op
een middel dat slechts op een van de
misdrijven betrekking heeft, als de opgelegde straf naar recht verantwoord
blijft door een ander misdrijf (2); dat is
onder meer het geval wanneer de aangevoerde onwettigheid hierin bestaat
dat de appelrechter op onwettige wijze
een dubbele kwalificatie aan de feiten
heeft gegeven (3) of wanneer hij de be- ·(Vervolg nota van vorige kolom.)
klaagde schuldig verklaart aan een bijkomend misdrijf, zonder daarbij vast strafwet op een in het buitenland gepleegde
te stellen dat de beslissing met eenpa- feit (Cass., 3 okt. 1984, A.R. nr. 3871 (ibid.,
1984-85, nr. 89), de omstandigheid dat de zaak
righeid van stemmen is gewezen (4).

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

(1) Cass., 15 jan. 1987, A.R. nr. 7624 (A.C.,
1986-87, nr. 285).
(2) Cass., 6 dec. 1989, A.R. nr. 7891, en 8 mei
1990, A.R. nr. 4419 (A.C., 1989-90, nrs. 226 en
524).
(3) Zie Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2455
(A.C., 1982-83, nr. 189 en noot R.D.), en 7 mei
1986, A.R. nr. 4712 (ibid., 1985-86, nr. 544). Uit
eerstgenoemde arrest blijkt dat de straf niet
naar recht verantwoord was door het misdrijf
waarover het middel niet spreekt. Uit het
tweede arrest valt niet op te maken of de straf
al dan niet verantwoord was.
(4) Het werd reeds beklemtoond dat de leer
van de naar recht verantwoorde straf de nietontvankelijkheid van het cassatiemiddel tot
gevolg heeft, ongeacht de ernst van de aangevoerde ontwettigheid (noot 2 Cass., 24 jan.
1989, A.R. nr. 2517, A.C., 1983-89, nr. 303), bij
voorbeeld de verjaring van de strafvordering
(Cass., 6 dec. 1983, A.R. nr. 8158, ibid., 1983-84,
nr. 192), het niet bestaan van een oorzakelijk
verband inzake onopzettelijke slagen en verwondingen (Cass., 23 maart 1971, ibid., 1971,
709), de niet-toepasselijkheid van de Belgische

(Zie vervolg nota volgende kolom.)

op onregelmatige wijze aanhangig is gemaakt
bij de rechtbank (Cass., 24 jan. 1989, bovenaangehaalde arrest) en zelfs het feit dat de jury zich niet met de vereiste meerderheid heeft
uitgesproken (Cass., 2 feb. 1976, ibid., 1976,
646).
Nochtans vernietigde het Hof, in een geval
dat zeer sterk leek op het laatst aangehaalde
arrest, namelijk het geval waarin de appeJ ..
rechter, in correctionele of in politiezaken, een
misdrijf bewezen had verklaard zonder vast te
stellen dat de beslissing gewezen was met de·
door art. 211bis Sv. vereiste eenparigheid van
stemmen, de veroordelende beslissing, zonder
dat de kwestie of de enige straf a! dan niet
naar recht verantwoord was door andere, bewezen verklaarde misdrijven, te berde werd
gebracht (Cass., 10 jan. en 22 mei 1979, A.C.,
1978-79, 520 en 1108; Cass., 20 mei 1980 (ibid.,
1979-80, nr. 590; Cass, 21 nov. 1989, A.R. nr.
3286 (ibid., 1989-90, supra nr. 181).
Het is nooit mogelijk geweest te verklaren
waarom de schending van art. 211bis apart geregeld werd in die zin dat zij niet de niet-ontvankelijkheid van het middel tot gevolg had,
terwijl andere, vee! ergere onwettigheden leidden tot de toepassing van de leer van de verantwoorde straf. Het contrast was opvallend in

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 145, 176 en 182 van het
Wetboek van Strafvordering, de appelrechter de beklaagde uit hoofde van een
andere overtreding dan deze voorzien in
de dagvaarding en door de eerste rechter
bewezen verklaard, enkel mag veroordelen indien hij eveneens vaststelt dat het
aldus aangehouden feit hetzelfde is als
datgene waarop de vervolging steunde,
dan wel begrepen is in de feiten die aan
deze vervolging ten grondslag liggen; eiser in eerste aanleg wegens inbreuk op
de artikelen 418 en 420 van het Wetboek
van Strafvordering en 19.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende het algemeen verkeersreglement werd veroordeeld; eiser in graad
van beroep eveneens veroordeeld wordt
wegens inbreuk op artikel 19.3.2°a van
voornoemd koninklijk besluit van 1 december 1975; uit geen der vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat dit
feit in de dagvaarding vermeld was of
aan de vordering ten grondslag lag, zo(Vervolg nota van vorige biz.)
de zaak die aanleiding gaf tot het geannoteerde arrest. Eiser betoogde immers, enerzijds,
dat de appelrechter hem in geen geval kon
veroordelen wegens overtreding van art.
19.3.2°a van het Wegverkeersreglement, anderzijds, dat die overtreding bewezen was verklaard, zonder dat de eenstemmigheid was
vastgesteld.
Eerstgenoemde onwettigheid, de zwaarste,
zou niet Jeiden tot vernietiging ingevolge de
toepassing van de regel van de naar recht verantwoorde straf. De tweede onwettigheid, die
minder zwaar was, zou geleid hebben tot vernietiging.
Gesteld voor dit netelig probleem heeft het
Hof de bijzondere rechtspraak bij schending
van de eenparigheidsregel laten val!en en gekozen voor een eenvormige toepassing van de
leer van de naar recht verantwoorde straf.
Veertien dagen v66r het geannoteerde arrest
had het Hof de uitspraak van een appelrechter
ambtshalve gecasseerd omdat hij, op het enkel
hager beroep van de beklaagde, deze laatste
tot een enkele straf had veroordeeld voor de
feiten van de telastlegging en tevens voor een
bijgevoegd misdrijf (Cass., 12 juni 1990, A.R.
nr. 3345, A.C., 1989-90, nr. 590). In de begane
onwettigheid werd enkel een miskenning gezien van de devolutieve kracht van het hager
beroep, terwijl de nietigheid dieper lag en
meer algemeen had kunnen worden geformuleerd. Bovendien maakt men dat de theorie
van de wettelijk verantwoorde straf hier niet
te pas werd gebracht; met het nu gepubliceerde arrest zou dat wellicht ter sprake komen en
zou geen middel ambtshalve worden aangevoerd.
R.D.

Nr. 627

dat het bestreden vonnis de artikelen
145, 176 en 182 van het Wetboek van
Strafvordering schendt :
·

tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 21lbis van het Wetboek van Strafvordering, de toestand van de beklaagde in
graad van beroep enkel met eenparigheid kan worden verzwaard; door de
aanvullende tenlastelegging van inbreuk
op artikel 19.3.2°a van het Wegverkeersreglement, waarover eiser voor het eerst
in graad van beroep werd uitgenodigd
om zich te verdedigen, eveneens bewezen te verklaren, de appelrechters, ondanks de bevestiging van de straf, de
toestand van eiser verzwaren en deze beslissing met eenparigheid dienden te nemen, zodat het bestreden vonnis, door de
toestand van eiser te verzwaren zonder
vast te stellen dat deze beslissing met
eenparigheid wordt genomen, artikel
21lbis van het Wetboek van Strafvordering schendt :

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt, op strafrechtelijk gebied, tot een geldboete
van vijftig frank, met uitstel gedurende een jaar, wegens de telastleggingen A (overtreding van de artikelen
418 en 420 van het Strafwetboek), B
(overtreding van artikel 19.1 van het
Wegverkeersreglement) en een door
de appelrechters toegevoegde telastlegging (overtreding van artikel
19.3.2a van het Wegverkeersreglement) en, op civielrechtelijk gebied,
tot betaling van schadevergoeding
aan verweerder;
Overwegende dat de uitgesproken
straf naar recht verantwoord is door
de civielrechtelijke veroordeling voldoende steun vindt in het bewezen
verklaren van de telastleggingen A
en B;
Dat het middel, dat enkel de toegevoegde telastlegging betreft, niet
tot cassatie kan leiden, mitsdien
niet ontvankelijk is;
En overwegende, wat de beslissing op de tegen eiser ingestelde
strafvordering betreft, dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Andersluidende conclusie (5) van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, in kosten van de strafvordering veroordeeld is;

Over het middel: schending van de artikelen 1148, 1158, 1164 van bet Gerechtelijk Wetboek, 1148 zoals vervangen bij
artikel 25 van de wet van 14 juli 1976,
1382, 1283 van bet Burgerlijk Wetboek,
226, tweede lid, van bet Strafwetboek
(zoals ingevoegd bij artikel 137 van de
wijzigingsbepalingen van de wet van 10
oktober 1967), 3, 4 van de wet van 17
april 1878, houdende voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering, en
97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing van 29 juni 1989, na te
Nr. 628
hebben vastgesteld dat de beklaagden
Andre Decleir, Christiane Huyzentruyt
en Achiel Missinne terecht stonden voor
2• KAMER - 26 juni 1990
bet afleggen van een valse eed bij een
verzegeling of een boedelbeschrijving,
namelijk inzake het proces-verbaal inza1° ONVERDEELDHEID - VERZEGELING ke verzegeling van 17 december 1986 van
de heer vrederechter te Harelbeke, oor- MEINEED - BEGRIP.
deelt dat « artikel 226, lid 2, van bet
Strafwetboek luidt : « Met dezelfde straf2° MEINEED- VERZEGELING VAN EEN ON- fen wordt gestraft hij die bij een verzeVERDEELDE BOEDEL - BEGRIP.
geling ... een valse eed aflegt », dat « de
strafwet van strikte interpretatie (is) »,
1° en 2° Art. 226, tweede lid, Sw. stelt dat « blijkens proces-verbaal verzegeling
straf op een valse eed, die wordt afge- bij 17 december 1986 dient vastgesteld
legd bij het toepassen van de bij de ar- dat hierin vermeld werd : " In akkoord
tikelen 1148 tot 1164 Ger. W. omschre- met de eisers werden de hoven bedoelde
ven rechtspleging; het materiele feit goederen niet verzegeld" >>, dat er « dus
van het aanbrengen van zegels is niet geen verzegeling plaats(had) >> en dat
vereist (1).
" bet afleggen van een eed buiten de omstandigheid, van verzegeling dus geen
aanleiding (kan) geven tot toepassing
(DECLEIR 0.
van artikel 226, lid 2, van het StrafwetT. DECLEIR A., HUYZENTRUYT, MISSINNE)
boek >>, en tot de vrijspraak besluit, met
onbevoegdheidsverklaring om uitspraak
ARREST
te doen over de burgerlijke vordering en
met veroordeling van eiser tot de kosten,
(A.R. nr. 3829)
hierin begrepen de kosten op de strafvordering,
HET HOF; - Gelet op het bestreterwijl overeenkomstig artikel 226, eerden arrest, op 29 juni 1989 door het ste lid, van het Strafwetboek hij aan wie
een eed in burgerlijke zaken wordt opgeHof van Beroep te Gent gewezen;
dragen of teruggewezen en die een valse
eed aflegt, gestraft wordt met gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en met
Nota arrest nr. 627 :
een geldboete ·van 26 frank tot 10.000
(5) Het O.M. had geconcludeerd tot vernieti- frank en bovendien kan veroordeeld worging op grond van 's Hofs rechtspraak (zie de den tot ontzetting van rechten overeenvorige noot).
komstig artikel 33 van bet Strafwetboek;
overeenkomstig het tweede lid van deNota arrest nr. 628 :
zelfde bepaling met dezelfde straffen
(1) Zie Cass., 22 dec. 1987, A.R. nr. 1266 wordt gestraft hij die bij een verzegeling
(A.C., 1987-88, nr. 249), en 8 mei 1990, A.R. nr. of een boedelbeschrijving een valse eed
3590, supra, nr. 521.
aflegt; deze strafbepaling aldus, in het
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tweede lid, beoogt strafbaar te stellen
hem die bij de plichtsplegingen inzake
zegellegging een valse eed aflegt, en met
name in strijd met de waarheid of om de
waarheid niet aan het licht te brengen,
zich onthoudt van enige verklaring of
overeenkomstig artikel 1158, enig lid, 8°,
van het Gerechtelijk Wetboek verklaart
« niets verduisterd te hebben, middellijk
of onmiddellijk, en van zodanige verduistering geen kennis te dragen »; de omstandigheid dat achteraf, in functie van
het al dan niet voorhanden zijn of vermoedelijk voorhanden zijn van goederen
die door zegellegging van vervreemding
of wegmaking zouden moeten worden
gevrijwaard, al dan niet effectief tot zegellegging wordt overgegaan, geen afbreuk doet aan de geloofwaardigheid die
aan een bij deze gelegenheid overeenkomstig de artikelen 1148 en 1158, enig
lid, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek afgelegde eed moet worden gehecht, en
aan de mogelijkheid om de in deze omstandigheden afgelegde verklaringen wegens meineed te bestraffen overeenkomstig artikel 226, tweede lid, van het
Strafwetboek; het overeenkomstig artikel
1158 van het Gerechtelijk Wetboek opgestelde proces-verbaal van 17 december
1986 uitdrukkelijk vermeldt Andre Decleir, Christiane Huyzentruyt en Achiel
Missinne « (zweren) dat (zij) niets verduisterd (hebben), middellijk of onmiddellijk en dat (zij) van zodanige verduistering geen kennis (dragen) ». Eiser in
zijn besluiten van 3 oktober 1988 en van
24 december 1988 bovendien omstandig
aanvoerde dat de op 17 december 1986
plaatsgegrepen handelingen dienden te
worden opgevat als een « zegellegging »
in de zin van artikel 226, tweede lid, van
het Strafwetboek, om reden dat aile aangetroffenen goederen door de betrokkenen erkend werden als persoonlijke eigendom van de echtgenoten Decleir-Huyzentruyt, en derhalve buiten de verzegeling dienden te blijven, overeenkomstig
artikel 1158, enig lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, en de vrederechter in
zijn proces-verbaal van zegellegging had
laten vaststellen, overeenkomstig artikel
1164 van het Gerechtelijk Wetboek, dat
er geen roerende goederen waren die
voor zegellegging in aanmerking kwamen, zodat het hof van beroep zich niet,
zonder miskenning van de artikelen 226,
tweede lid, van het Strafwetboek, 1148,
1158 en 1164 van het Gerechtelijk Wethoek onbevoegd kon verklaren om van
eisers burgerlijke vordering kennis te
nemen (schending van de artikelen 226,
tweede lid, van het Strafwetboek, 1148,

Nr. 628

1158, 1164 van het Gerechtelijk Wetboek,
alsmede 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Gerechtelijk Wetboek), minstens
door niet te antwoorden op de door eiser
aangevoerde verweermiddelen geput uit
de artikelen 1158, enig lid, 7°, en 1164
van het Gerechtelijk Wetboek, om tot
strafbare meineed inzake zegellegging te
besluiten, zijn beslissing niet regelmatig
met redenen omkleedt (schending van
artikel 97 van de Grondwet), en evenmin
eiser wettig tot de kosten kon veroordelen:

Overwegende dat door artikel 226,
tweede lid, van het Strafwetboek
strafbaar wordt gesteld de valse eed
die wordt afgelegd bij het toepassen
van de rechtspleging die wordt bepaald bij de artikelen 1148 tot 1164
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij het begrip « verzegeling » beperken tot het enkele materiele feit van het aanbrengen van
zegels, de artikelen 1148, 1158, 1164
van hoofdstuk I, Verzegeling en ontzegeling, van boek IV, deel IV van
het Gerechtelijk Wetboek en 226
van het Strafwetboek schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen de verweerders en in zoverre het eiser in
kosten van de strafvor.dering veroordeelt; 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
Antwerpen.
26 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
Advocaat:
mr.
Biitzler.
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Nr. 629
Nr. 629
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KAMER -

26 juni 1990

RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - VERSCHUIVING VAN DE ZAAK NAAR EEN LATERE
DATUM - VERSCHUIVING OP TEGENSPRAAK
- VERSTEK- BEHANDELING VAN DE ZAAK
- WETTELIJKHEID.

Wanneer in aanwezigheid en op verzoek
van de beklaagde de zaak naar een latere datum werd verschoven, kan zij
tijdens die Jatere terechtzitting bij verstek worden behandeld; de kwestie
van regelmatigheid van de dagvaarding voor de eerste terechtzitting vertoont in dit opzicht geen belang meer.
(DE WINT, COPYWRITER N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3844)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juli 1989 op verzet
in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Op de voorziening van Albert
De Wint:

Over de middelen samen :
het eerste : schending van de artikelen
37, § 1, en 43, 4°, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat de vermelding « sprekende met hemzelf die het orgineel van dit exploot tekent » conform is aan de vereiste van artikel 43, 4°, van het Gerechtelijk Wethoek en door deze vermelding iedere
vergissing omtrent de identiteit of hoedanigheid aan wie het exploot werd betekend en overhandigd, uitgesloten is,
terwijl uit de neergelegde stukken duidelijk blijkt dat de handtekening op het
exploot niet deze van eiser is en in het
kader van het aanvullend onderzoek
diens vader uitdrukkelijk verklaarde betreffend exploot te hebben getekend, zodat het bestreden vonnis ten onrechte
stelt dat niet kan worden besloten tot
het bestaan van een onregelmatige of
onjuiste vermelding in het dagvaardingsexploot en derhalve_ de a!tikelen 37, § 1,
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en 43, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek
worden geschonden,
het tweede: miskenning van het recht
van verdediging en schending van de artikelen 146, 1°, 147 en 184, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat het recht van verdediging werd gevrijwaard doordat de raadsman van eiser
op de zittingen van 10 november 1988 en
18 januari 1989 was verschenen en telkens om uitstel van de zaak werd verzocht,
terwijl tegen een partij die niet regelmatig werd gedagvaard geen verstek
kan worden verleend en de zaak alsdan
slechts kan behandeld worden mits vrijwillige verschijning van de gedaagden,
wat te dezen niet het geval was, zodat
het bestreden vonnis het recht van verdediging miskent alsook de artikelen
146, 1°, 147 en 184, 1°, van het Wetboek
van Strafvordering schendt :

Overwegende dat eiser vervolgd
werd voor de Politierechtbank te
Antwerpen wegens overtreding van
artikel 11.2.1°, eerste lid, van het
Wegverkeersreglement; dat hij bij
vonnis van 12 september 1988 werd
veroordeeld tot een geldboete van
150 frank en vervallen werd verklaard van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een
termijn van acht dagen;
Overwegende dat eiser op 15 september 1988 hoger beroep instelde;
dat de procureur des Konings hoger
beroep instelde door betekening aan
eiser door de gerechtsdeurwaarder
Vandenhende te Antwerpen op 13
oktober 1988 met dagvaarding voor
de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen op 10
november 1988; dat volgens de termijn van het exploot de betekening
en de dagvaarding geschiedden aan
eiser « sprekende met hemzelf »;
Overwegende dat eiser ter terechtzitting van 10 november 1988 vertegenwoordigd werd door zijn raadsman die om uitstel verzocht; dat de
zaak werd verschoven naar 18 januari 1989; dat eiser op die dag opnieuw werd vertegenwoordigd door
zijn raadsman die nogmaals om uitstel verzocht; dat de zaak werd verschoven naar 22 maart 1989; dat ei-
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ser op die dag niet voor de rechtbank verscheen en niet werd vertegenwoordigd; dat de zaak bij verstek werd behandeld; dat de correctionele rechtbank op 26 april 1989
vonnis velde en, na te hebben geoordeeld dat de hager beroepen regelmatig zijn naar vorm en termijn,
het beroepen vonnis bevestigde; dat
het vonnis aan eiser werd betekend
op 18 mei 1989;
Overwegende dat eiser verzet aantekende op 2 juni 1989; dat het bestreden vonnis het verzet ontvankelijk doch ongegrond verklaart en
« het vonnis waartegen verzet bevestigt in al zijn beschikkingen »;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, hoewel het hager beroep
van het openbaar ministerie tegen
eiser laattijdig was, over de tegen
eiser ingestelde strafvordering m~est
uitspraak doen, nu deze vordermg
bij haar was aanhangig gemaakt
door eisers hager beroep;
Overwegende dat de zaak geldig
bij verstek werd behandeld op 22
maart 1989, nu ze op deze zitting
was gesteld door een beslissing van
uitstel, die op 18 januari 1989 door
de rechtbank was genomen in aanwezigheid en op aanvraag van eisers raadsman; dat de vraag naar de
regelmatigheid van de dagvaarding
voor de terechtzitting van 10 november 1988 geen belang meer vertoont;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van de N.V.
Copywriter :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, werd betekend aan
het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is

Nr. 630

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
26 juni 1990 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Boon afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Marc
Delannoye, Antwerpen.

Nr. 630
ze KAMER - 26 juni 1990

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
DE DADEN VAN STUITING TE VERMELDEN VOORWAARDEN.

2° VEP..JARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- STUITING VAN DE VERJARING
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

3° VERJARING VORDERING - BEGR!P.

STRAFZAKEN - STRAFSTUITING VAN DE VERJARING

4° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
STRAFZAKEN BELANG VOOR ElSER STRAFVORDERING EEN ENKELE STRAF
VOOR VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF.

1° Bij afwezigheid van conclusie is de

rechter niet gehouden in de beslissing
van veroordeling de rechtsplegingsdaden aan te wijzen welke de verjaring
van de strafvordering hebben gestuit
(1).
(1) Cass., 7 nov. 1955 (A.C., 1956, 172).
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2° Het Hof van Cassatie is bevoegd om

na te gaan of er onder de regelmatig
overgelegde procedurestukke.n stukken
zijn waaruit blijkt dat de verjaring van
de strafvordering is gestuit (2).
3° De toezending door het O.M. van het

strafdossier aan de hoofdgriffier van
het hof van beroep is een onderzoeksdaad waardoor de verjaring van de
strafvordering wordt gestuit (3). (Wet
van 17 april 1878, art. 22).
4° Wanneer wegens verscheidene mis-

drijven een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk een middel
dat slechts op een van die misdrijven
betrekking heeft, als de uitgesproken
straf naar recht verantwoord blijkt
door een ander misdrijf (4). Artt. 411
en 414 Sv.)
(HELLINGS)
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tum, en voor het tweede feit op 4 november 1985; ten tweede, bij toepassing van
artikel 21 van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, de
strafvordering wegens
wanbedrijven
evenals de gecorrectionaliseerde misdrijven, verjaart door verloop van drie jaar;
ten derde, het bestreden arrest, dat uitgesproken werd op 27 september 1989,
had moeten vaststellen dat ter zake een
termijn van meer meer dan drie jaar
verstreken is sedert het misdrijf en derhalve slechts een veroordeling had mogen uitspreken na vaststelling dat ter zake de verjaring van de strafvordering
verjaard was (lees : niet was bereikt); dat
het bestreden arrest, door na te laten de
daden van stuiting aan te duiden, minstens vast te stellen dat de strafvordering rechtsgeldig en tijdig gestuit werd,
dienvolgens onvoldoende gemotiveerd
werd (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en artikel 21 van de voorafgaande titel schendt :

(3) Zie Cass., 19 dec. 1972 (A.C., 1973, 409) en
4 dec. 1973 (ibid., 1974, 385).
Zie Cass., 7 feb. 1990, A.R. nr. 7792 (ibid.,
1989-90, supl'a, nr. 349 :de overzending door de
hoofdgriffier van het dossier aan het O.M.
stuit de verjaring van de strafvordering niet.

Overwegende dat, bij ontstentenis
van een conclusie dienaangaande,
de feitenrechter er niet toe verplicht
is in zijn beslissing de rechtsplegingsdaden aan te duiden die de
verjaring van de openbare vordering
hebben gestuit;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van artikel 97 van de
Grondwet aanvoert, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het Hof moet
nagaan of er onder de regelmatig
overgelegde procedurestukken stukken voorkomen waaruit blijkt dat de
verjaring van de strafvordering regelmatig is gestuit;
Overwegende dat die verjaring regelmatig is gestuit op 11 februari
1988 door de overmaking door het
openbaar ministerie van het strafdossier aan de hoofdgriffier van het
Hof van Beroep te Antwerpen, daar
de misdrijven gepleegd werden tussen 1 en 5 november 1985;
Dat het middel, in zoverre het gegrond is op artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, niet kan worden
aangenomen;

(4) Cass., 8 mei en 26 juni 1990, A.R. nrs.
4419 en 3535 (A.C., 1989-90, supl'a, nrs. 524 en
627).

Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
496 van het Strafwetboek,

ARREST

(A.R. nr. 3952)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1989
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 97 van de
Grondwet en van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden arrest nalaat
vast te stellen dat de verjaring van de
strafvordering gestuit werd, waardoor de
strafvordering niet zou verjaard zijn op
het ogenblik van de veroordeling,
terwijl, ten eerste, de feiten die aan
(eiser) verweten worden door de rechter
vastgesteld werden voor het eerste feit
tussen 1 november 1985 en 5 november
1985, op een niet nader te bepalen da(2) Cass., 24 mei 1989, A.R. nr. 7243 (A.C.,
1988-89, nr. 543).
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doordat het bestreden arrest de feiten
sub C bewezen acht, en deze beschikking
als volgt motiveert : dat de beklaagde
met bedrieglijk oogmerk heeft gehandeld, dat hij zonder toestemming van
zijn werkgever en buiten het weten van
F. Vanreyten zelf de naam van de begunstigde heeft veranderd in zijn eigen
naam; dat hij van deze vervalste cheque
gebruik gemaakt heeft om de cheque te
verzilveren; dat hij met het oogmerk zich
het bedrag van de cheque toe te eigenen
die aan zijn werkgever toebehoorde, zich
een. bedrag van 60.000 frank heeft doen
afgeven door gebruik te maken van de
valse hoedanigheid van begunstigde of
om op andere wijze misbruik te maken
van het vertrouwen van de trekker; dat
beklaagde aanvoert dat hij werkelijk in
dienst was van de firma Vandebosch; dat
de overhandiging van de cheque betrekking had op de handelsovereenkomst die
mede door zijn toedoen was tot stand gekomen, maar dat aan beklaagde juist
wordt verweten dat hij misbruik heeft
gemaakt van het vertrouwen dat F. Vanreyten in hem stelde als vertegenwoordiger van de firma Vandebosch om de
oplichting te kunnen plegen; dat het terzake irrelevant is dat beklaagde gemachtigd was de cheque in ontvangst te nemen; dat hem nooit werd verweten dat
hij de cheque aangenomen heeft maar
dat hem wordt ten laste gelegd dat hij
deze cheque niet overhandigd heeft aan
zijn werkgever - zoals hij hoorde te
doen - doch hem vervalste en de cheque voor eigen rekening ging verzilveren >>,
terwijl, eerste onderdeel, de feiten,
waarvoor eiser zich diende te verantwoorden zoals omschreven in de tenlastelegging sub C het misdrijf van oplichting, zoals dit omschreven werd in artikel 496 van het Strafwetboek (opleveren); dat voor het bestaan van dit
misdrijf vereist is dat het afgeven of het
afleveren van de zaak vrijwillig is tot
stand gekomen door de bedrieglijke handelingen en dat de afgifte of aflevering
volgt op de listige kunstgreep; dat eiser
dan ook in stukken, waarop het Hof acht
mag slaan, het bestaan van de kunstgrepen, essentieel bestanddeel van het misdrijf, heeft betwist; dat het bestreden arrest nalaat aan te duiden waarin die
listige kunstgrepen precies bestaan;
tweede onderdeel, dat het bestreden
arrest in zijn motivering, zoals hoger uiteeng3zet, de feiten impliciet kwalificeert
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als een inbreuk op artikel 491 van het
Strafwetboek, feiten waarvoor vertoger
op geen enkel ogenblik is vervolgd geworden; dat immers het arrest stelde dat
« beklaagde juist wordt verweten dat hij
misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat F. Vanreyten in hem stelde als
vertegenwoordiger van de firma Vandehosch om de oplichting te kunnen plegen »;

derde onderdeel, de feiten, waarvoor
eiser vervolgd werd, stelt dat eiser zich
ten nadele van Fernand Vanreyten gelden, roerende goederen, verbintenissen,
kwijtingen, schuldbevrijdingen ten deze
een bedrag van 60.000 frank te hebben
doen afgeven, terwijl het bestreden arrest in zijn motivering uitdrukkelijk stelde dat vertoger handelde met het oogmerk zich het bedrag van de cheque toe
te eigenen die aan zijn werkgever toebehoorde; dat het arrest derhalve tegenstrijdig gemotiveerd is :

Overwegende dat, nu het arrest
eiser tot een enkele straf, zijnde een
gevangenisstraf van vijf maanden
en een geldboete van 200 frank, veroordeelt wegens de telastleggingen
A, B en C, en nu die straf wettelijk
is verantwoord door het bewezen
verklaren van de feiten van de telastlegging A, het middel, dat alleen
betrekking heeft op de telastlegging
C, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Verachtert, Hasselt.
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KAMER -

26 juni 1990

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN- ONSAMENHANGENDE CONCLUSIE.
20

VERJARING - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING VAN DE VERJARING
- BEGR!P.

1o De rechter behoeft niet te antwoorden

op een naar de inhoud onsamenhangende en daardoor onbegrijpelijke conclusie (1).
2° Het bevel tot dagvaarding uitgaande

van het O.M. stuit de verjaring van de
strafvordering (2). (Art. 22 wet 17 april
1878).
(HELLINGS)
ARREST

(A.R. nr. 3953)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1989
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest (eiser)
plichtig verklaart aan de hem ten laste
gelegde feiten,
terwijl de feiten gepleegd te Opglabbeek en elders in het Rijk respectievelijk
tussen 1 maart 1983 en 13 januari 1984
voor de feiten gekwalificeerd onder I en
tussen 7 augustus 1983 en 1 januari 1984
(1) Zie Cass., 8 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr.
229) en 22 april 1985, A.R. nr. 4694 (A.C.,
1984-85, nr. 498).
(2) Zie Cass., 23 jan. 1985, A.R. nr. 3602
(A.C., 1984-85, nr 301).
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voor de feiten gekwalificeerd onder II,
(eiser) in stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, te dezen zijn beroepsbesluiten en pagina 6 onderaan had
doen gelden dat de verjaring van de
strafvordering was ingetreden nu er
meer dan drie jaar verstreken was sedert de feiten. Dat het bestreden arrest
hier op geen enkele wijze geantwoord
heeft; dat overeenkomstig artikel 21 van
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering de feiten waarvoor
(eiser) terechtstond, verjaren door verloop van drie jaar; dat verder alleszins
het bestreden arrest artikel 97 van de
Grondwet geschonden heeft door niet te
antwoorden op dit opgeworpen middel :

Overwegende dat eiser in conclusies genomen voor de appelrechter
stelde : « Nu niet bewezen is dat (eiser) strafbare feiten geleverd heeft,
en a fortiori dan ook niet na 30 oktober 1983, is er dus alleszins verjaring van de strafvordering op dit
ogenblik; de laatst nuttige daad van
stuiting was in dat geval 25 september 1984, zodat de verjaring is ingetreden op 26 september 1987; (eiser)
dient dan ook te worden vrijgesproken »;
Overwegende dat de appelrechters
niet moesten antwoorden op die
naar de inhoud onsarnenhangende
conclusie;
Dat het middel, in zoverre het gegrond is op artikel 97 van de Grandwet, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het op verzet gewezen arrest het op 9 februari 1989
bij verstek gewezen arrest « bevestigt in al zijn beschikkingen »;
Dat het verstekarrest vaststelt dat
de feiten gepleegd werden, wat de
telastlegging I betreft, op 12 januari
1984, en wat de telastlegging II betreft, op 30 december 1983;
Dat de verjaring regelmatig is gestuit door het bevel van het openbaar rninisterie tot dagvaarding van
22 december 1986;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
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acht zijn genomen en de beslissing
Overeenkomstig de Wet is gewezen;

60

STRAF - ALLERLEI - STERKE DRANK ART. 29 WET VAN 28 DEC. 1983 - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering tegen ei- 1° 2° 3° 4° 5° en 6° De geldstraffen
'wa~rva~ sprake is in art. 25 wet van
ser:
28 dec. 1983 betreffende het verstrekOverwegende dat eiser geen bijken van sterke drank en betreffende
zonder middel aanvoert;
het vergunningsrecht, hebben een zui-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Verachtert, Hasselt.

ver fiscaal karakter; overeenkomstig
art. 29 van genoemde wet is art. 85
Sw. betreffende de verzachtende omstandigheden niet van toepassing op
de fiscale sancties die kra.chtens voormeld art. 25 worden uitgesproken (1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DELVIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6996)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Nr. 632
2•

KAMER -

27 juni 1990

1° DOUANE EN ACCIJNZEN -

STERKE
DRANK - ART. 25 WET VAN 28 DEC. 1983
STRAF - AARD.

2° GEESTRIJKE DRANKEN WET VAN 28 DEC. 1983 -

ART. 25
STRAF- AARD.

3° STRAF -

ALLERLEI - STERKE DRANKEN
- ART. 25 WET VAN 28 DEC. 1983 - AARD VAN
DE STRAF.

4° DOUANE EN ACCIJNZEN -

STERKE
DRANK - ART. 29 VAN 28 DEC. 1983 - AARD
VAN DE STRAF

5° GEESTRIJKE DRANKEN -

ART 29
WET VAN 28 DEC. 1983 - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Over het middel: schending van de artikelen 25 en 29 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken
van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht,
doordat het arrest, na de telastleggingen A en B van feit II (aangifte van een
lage huurwaarde, verzuim de daardoor
verschuldigde toeslag bij het vergunningsrecht te betalen) en de telastleggingen A en B van feit III (voorhanden hebben van sterke drank zonder in het bezit
te zijn van een vergunning, verzuim het
verschuldigde vergunningsrecht te betalen) bewezen te hebben verklaard, verweerster wegens de telastleggingen A en
B te zamen van feit II tot een geldboete
van 1.000 frank en wegens de telastleggingen A en B te zamen van feit II (lees
III) tot een geldboete van 1.000 frank
veroordeelt op grand « ..• dat de bij artikel 25, §§ 1 en 2, bepaalde sancties een
strafrechtelijk karakter hebben; dat luidens artikel 29 van de wet van 28 december 1983 artikel 85 van het Strafwetboek

1-----------------(1) Zie parlementaire voorbereiding van de
wet van 28 dec. 1983; Pari. St. Kamer, zitting
1982-1983, Memorie van toelichting, st. 571, nr.
1, biz. 7 en 8, en verslag, st. 571, nr. 11, biz. 53;
Senaat, zitting 1933-1984, verslag, st. 581, nr. 2,
biz. 5.
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van toepassing is op de strafbepalingen
van voornoemde wet; dat beklaagde in
aanmerking komt voor verzachtende omstandigheden wegens het ontbreken van
vroegere veroordelingen; (... ) wegens de
materiele zorgen die (zij) altijd heeft gehad >>; en wegens het feit dat « de hoeveelheid alcohol die is aangetroffen in
haar weinig bezochte drankgelegenheid
zeer klein was; (... ) dat het gelet hierop
passend is de door de eerste rechter opgelegde geldboeten te verlagen »,
terwijl de geldboete waarvan sprake is
in artikel 25 van de wet van 28 december
1983 betreffende het verstrekken van
sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, « tweemaal het verschuldigde
recht » bedraagt en elke handeling, elk
verzuim of elke praktijk treft die tot gevolg of tot doel heeft het vergunningsrecht geheel of gedeeltelijk te ontduiken;
het hier dus gaat om een fiscale en niet
om een strafrechtelijke geldboete waarop voornoemd artikel 29, krachtens hetwelk in geval van verzachtende omstandigheden de opgelegde straffen mogen
worden verminderd, niet van toepassing
is, aangezien dat artikel enkel spreekt
van « strafbepalingen >>; het arrest bijgevolg, nu het de in artikel 25 van de wet
van 28 december 1983 bepaalde geldboeten overeenkomstig artikel 29 van de wet
verlaagt, ieder, tot een bedrag van 1.000
frank, de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt :
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cale sancties die krachtens bovenvernoemd artikel 25 worden uitgesproken;
Overwegende dat het arrest, door
de geldboeten die overeenkomstig
hoven aangehaald artikel 25 zijn opgelegd met toepassing van artikel 29
van die wet te verlagen, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de telastleggingen
A en B van de feiten II en III; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Overwegende dat de telastleggin- Luik.
gen A en B van de feiten II en III
27 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
misdrijven zijn waarop straffen wor- de h. Stranard, voorzitter - Verslaggeden gesteld in de artikelen 2, § 1, 3, ve.r: de h. Lahousse - Gelijkluidende
§ 1, 25, §§ 1 en 2, van de wet van 28 conclusie van de h. Janssens de Bisthodecember 1983 betreffende het ver- ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
strekken van sterke drank en be- DeBruyn.
treffende het vergunningsrecht;
Overwegende dat de geldstraffen
als bedoeld in artikel 25 van bovengenoemde wet een zuiver fiscaal karakter hebben;
Overwegende dat luidens artikel
29 van die wet << alle bepalingen van
Boek I van het Strafwetboek, met Nr. 633
inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, van toepassing zijn op de
2• KAMER - 27 juni 1990
strafbepalingen van deze wet >>,
Dat, derhalve, overeenkomstig hoven aangehaalde artikel 29, artikel 1° DOUANE EN ACCIJNZEN - STERKE
85 van het Strafwetboek betreffende
DRANK - STRAFFEN BEPAALD BIJ DE WFT
de verzachtende omstandigheden
VAN 28 DEC. 1983 - UITSTEL- TOEPASSI:'JGSVOORWAARDEN
niet kan worden toegepast op de fis-
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2° GEESTRIJKE DRANKEN -

STRAFFEN BEPAALD BIJ DE WET VAN 28 DEC. 1983 UITSTEL - TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

go VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - STERKE DRANK - STRAFFEN
BEPAALD BIJ DE WET VAN 28 DEC. 1983- UITSTEL- TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

4° STRAF -

ALLERLEI - STERKE DRANK WET VAN 28 DEC. 1983 - OVERTREDING VAN
ART. 26, § 1, 4°, VAN DIE WET- AARD VAN DE
STRAF.

1°, 2° en go Luidens art. 30 wet van 28
dec. 1983 betreffende het verstrekken
van sterke drank en betreflende het
vergunningsrecht zijn de veroordeling
met uitstel en de probatie slechts van
toepassing op de bij die wet gestelde
straffen die geen enkel fiscaal karakter hebben (1).
4° De straf bepaald bij art. 26, § 1, 4° wet

van 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht is onder
meer bedoeld om de inning van die belasting te verzekeren en heeft derhalve
wei degelijk een fiscaal karakter.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. GOFFIN)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8085)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 mei en 8 decen1ber
1989 door het Hof van Beroep te
Luik gewezen;
A) Wat de voorziening van 7 juli
1989 tegen het arrest van 10 mei
1989 betreft :

Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
(1) Cass., 3 jan. 1990, A.R. nr 7570 (A.C.,
1989-90, nr 260).

Nr. 633

B) Wat de voorziening van 18 december 1989 tegen het arrest van 8
december 1989 betreft:
Over het middel: schending van artikel go van de wet van 28 december 198g
betreffende het verstrekken van sterke
drank en betreffende het vergunningsrecht,
doordat het arrest, waarbij het beroepen vonnis wordt verbeterd, met toepassing van artikel 8 van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, aan verweerder een
uitstel van vijf jaar toekent voor de helft
van de geldboete van 25.000 frank, die
hem is opgelegd krachtens artikel 26,
§ 1, 4°, van de wet van 28 december 198g,
wegens het feit dat hij « als houder van
een drankgelegenheid de ambtenaren
van douane en accijnzen heeft gehinderd
in de uitoefening van hun wettelijk ambt
door de opsporing of vaststelling van
overtredingen te verhinderen, met omstandigheid dat dit vergezeld ging van
weerspannigheid, geweldpleging, smaad,
bedreigingen en slagen aan die ambtenaren >>, op grond « dat de toekenning van
gedeeltelijk uitstel voor de geldboete
(verweerder) die daartoe in de wettelijke
voorwaarden verkeert, de kansen biedt
zich te beteren >>,
terwijl artikel go van de wet van 28 december 1983 bepaalt dat « de veroordeling met uitstel en de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling, ingevoerd
bij de wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie, slechts van toepassing zijn op de in
(deze) wet (van 28 december 1983) bepaalde straffen die geen enkel fiscaal karakter hebben >>; de geldboete die de Correctionele Rechtbank te Dinant aan verweerder heeft opgelegd bij het beroepen
vonnis van 1 juni 1988, dat op dat punt is
bevestigd door het arrest, de straf is
waarvan sprake is in artikel 26, § 1, 4°,
van de wet van 28 december 1983 die, op
vervolging van eiser, straft stelt op het
verhinderen van de ambtsverrichtingen
waarmee de ambtenaren van douane en
accijnzen door de artikelen 21 tot 23 van
die wet zijn belast met het oog op de opsporing en de vaststelling van de overtredingen; die geldboete een fiscaal karakter heeft, aangezien ze strekt tot
vrijwaring van de rechten van de Staatskas inzake vergunningsrecht en tot vergoeding, op vervolging van de administratie zelf, van de door de belemmering
van het toezicht en van de inning van
die rechten veroorzaakte schade; hoewel

Nr. 634
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artikel 106 van de wet van 4 augustus
1986 houdende fiscale bepalingen de algemene bepaling van artikel 8, § 4, van
de wet van 29 juni 1964, die uitstel uitsloot voor de geldstraffen die opgelegd
worden om de inning van fiscale rechten
te verzekeren heeft opgeheven, die wet
de bijzondere bepaling van artikel 30
van de wet van 28 december 1983 niet
uitdrukkelijk heeft opgeheven; die bijzondere bepaling evenmin stilzwijgend is
opgeheven door de wet van 4 augustus
1986, aangezien de toepassing van artikel
30 van de wet van 28 december 1983
geenszins onverenigbaar is met de
opheffing van de algemene bepaling vervat in artikel 8, § 4, van de wet van 29
juni 1964; het arrest dus, door uitstel te
verlenen voor de helft van de aan verweerder opgelegde geldboete, artikel 30
van de wet van 28 december 1983, die
uitstel voor eP.n dergelijke straf uitsloot,
schendt:

ambtsverrichtingen waarmee de artikelen 21 tot 23 van de wet hen
hebben belast met het oog op de opsporing en de vaststelling van de
overtredingen; dat zij dus onder
meer ertoe strekt de inning van het
vergunningsrecht te verzekeren en
bijgevolg niet elk fiscaal karakter
mist;
Dat het arrest derhalve, nu het
aan verweerder een geldgelijk uitstel toekent voor de hem krachtens
artikel 26, § 1, 4°, van voornoemde
wet van 28 december 1983 opgelegde
geldboete, artikel 30 van die wet
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat het arrest, waarbij het beroepen vonnis op dat punt
wordt bevestigd, verweerder wegens
de hem ten laste gelegde feiten,
krachtens artikel 26, § 1, 4°, van de
wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank
en betreffende het vergunningsrecht, veroordeelt tot onder meer
een geldboete van 25.000 frank;
Dat het evenwel het beroepen
vonnis in die zin wijzigt dat het aan
verweerder, met toepassing van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, een gedeeltelijk
uitstel toekent voor de geldboete;
Overwegende dat luidens artikel
30 van bovengenoemde wet van 28
december 1983 « de veroordeling
met uitstel en de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling, ingevoerd bij de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel
en de probatie, slechts van toepassing zijn op de in deze wet bepaalde
straffen die geen enkel fiscaal karakter hebben »;
Dat de krachtens artikel 26, § 1,
4°, van die wet uitgesproken straf te
dezen aan verweerder is opgelegd
wegens het feit dat hij de ambtenaren van douane en accijnzen heeft
gehinderd in de uitoefening van

Om die redenen, verleent akte
van afstand van de voorziening van
7 juli 1989; veroordeelt eiser in de
kosten van die voorziening; vernietigt het door het Hof van Beroep te
Luik op 8 december 1989 gewezen
bestreden arrest; veroordeelt verweerder in de kosten van zijn voorziening van 8 december 1989; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
27 juni 1990 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
DeBruyn.

Nr. 634
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SA~IENLOOP - EENDAADSE SA
lv!ENLOOP- EENHE!D VAN OPZET
BEGRIP

1° STRAF -
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2° STRAF -

ALLERLEI - ART. 195 SV. - RE-

DENGEVING.

1° Opdat na elkaar gepleegde misdrijven
een enkel strafbaar feit opleveren, is
niet vereist dat de dader bij het plegen
van het eerste misdrijf al wist dat hij
de volgende zou plegen; het is voldoende dat de misdrijven onderling verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking daarvan en, in die zin,
een enkel feit, namelijk een complexe
gedraging, opleveren (1).
2° De bij art. 195 Sv. opgelegde verplich-

ting tot motivering van de straf wordt
miskend, wanneer het arrest in algemene bewoordingen verwijst naar de
persoonlijkheid van de beklaagden,
hun gerechtelijk verleden, het gevaar
dat zij opleveren voor de samenleving,
de zwaarte van de feiten en de ernstige verstoring van de openbare orde,
zonder de in aanmerking genomen criteria te individualiseren.
(SANNA T. LAIXHAY E.A.; FASTRE, LA VECCHIA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8302)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1990 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Wat de voorziening van Gavino
Sanna betreft :
A. In zoverre zij gericht is tegen
de beslissing op de strafvordering :
a) waarbij eiser vrijgesproken
wordt van de telastleggingen C3 van
het dossier 11.64.100.562/87, C3 van
het dossier 11.65.110 072bis/87, A1,
C3, G7 en 8 van het dossier
11.97.2555/88 :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gemis aan
belang;

------------------!
(1} Cass., 11 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 626),
19 april 1983, A.R. nr. 7666 (ibid., 1982-83, nr.
451), en 8 jan. 1985, A.R. nr 8615 (ibid.,
1984-85, nr 269).
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b) waarbij eiser veroordeeld wordt
voor de overige hem ten laste gelegde feiten:
Over het middel: schending van de artikelen 60 en 65 van het Strafwetboek,
doordat het arrest verschillende van
de aan eiser ten laste gelegde feiten tegen hem bewezen verklaart en hem
daarvoor veroordeelt tot twee gevangenisstraffen van vier jaar, een gevangenisstraf van vijf jaar, een van zeven jaar
en een van tien jaar, doch de totale duur
terugbrengt tot twintig jaar, en hem tevens driemaal voor een duur van tien
jaar en tweemaal voor een duur van vijf
jaar ontzet van de in artikel 31, 1°, 3°, 4°,
5° en 6° van het Strafwetboek opgesomde
rechten, doch de totale duur terugbrengt
tot twintig jaar; dat het arrest meer in
het bijzonder beslist dat ieder van de
misdrijven " diefstal met geweld of bedreiging ", enerzijds, en de misdrijven
die zijn gepleegd v66r of naar aanleiding
van die diefstallen met geweld of bedreiging, anderzijds, wegens eenheid van opzet een voortgezet misdrijf vormen; dat
het arrest vervolgens beslist dat de
voortgezette misdrijven, diefstal met geweld of bedreiging, en de misdrijven die
zijn gepleegd v66r of naar aanleiding
van die diefstallen met geweld of bedreiging, ieder, een afzonderlijk misdrijf
opleveren en dat daarom voor de bepaling van de strafmaat toepassing dient te
worden gemaakt van de in artikel 60 van
het Strafwetboek vervatte regels inzake
de werkelijke samenvoeging; dat volgens
het arrest « een straf per dossier moet
worden opgelegd, omdat het geenszins
bewezen is dat de beklaagden Sanna( ... )
bij het plegen van de eerste, hun ten laste gelegde feiten, besloten waren om ook
de andere te plegen »,
terwijl de strafrechter op onaantastbare wijze en in feite oordeelt of verschillende fouten wegens het bestaan van
eenheid van opzet als een enkel strafbaar feit dan wei als afzonderlijke misdrijven moet worden beschouwd; uit de
redengeving evenwel wettig moet kunnen worden opgemaakt waarom de regels betreffende de straftoemeting in het
geval van een voortgezet misdrijf niet
worden toegepast; overeenkomstig het
beginsel waarvan artikel 65 van het
Strafwetboek toepassing maakt, verschillende aan een beklaagde ten laste gelegde feiten voortvloeien uit een en hetzelf-
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de opzet en er slechts een enkele straf
wordt uitgesproken, wanneer zij onderling verbonden zijn door een en hetzelfde doel en door de uitvoering ervan,
waardoor zij in dat geval een enkel feit
opleveren, namelijk een complex misdrijf; het voor het bestaan van een voortgezet misdrijf waaraan eenheid van opzet ten grondslag ligt, niet vereist is dat
het opzet om al de misdrijven die als een
voortgezet misdrijf kunnen worden aangemerkt, te plegen reeds bij het eerste
misdrijf bestond, aangezien ook een ononderbroken of herhaald opzet die misdrijven kan verenigen tot een enkel
strafbaar feit; het bestreden arrest dus
niet wettig het bestaan van eenheid van
opzet en van een voortgezet misdrijf
waaraan eenheid van opzet ten grandslag lag kon uitsluiten op de enkele
grond dat het geenszins bewezen is dat
de beklaagde Sanna (eiser), op het ogenblik dat hij de eerste hem ten laste gelegde feiten pleegde, besloten was om
ook de andere strafbare feiten te plegen;
het arrest bijgevolg, waar het beslist dat
er een straf per dossier moet worden uitgesproken, omdat het geenszins bewezen
is dat eiser op het ogenblik van het plegen van de eerste hem ten laste gelegde
feiten besloten was om ook de overige
strafbare feiten te plegen, de artikelen
60 en 65 van het Strafwetboek heeft geschonden:
Overwegende dat het, om na elkaar gepleegde misdrijven als een
enkel strafbaar feit aan te merken,
niet vereist is dat de dader op het
ogenblik dat hij het eerste pleegt, al
weet dat hij de volgende zal plegen;
dat het voldoende is dat de misdrijven verbonden zijn door het nastreven en verwezenlijken van een en
hetzelfde doel en dat zij in die zin
een enkel feit opleveren, namelijk
een complex misdrijf;
Overwegende dat de feitenrechter,
door artikel 65 van het Strafwetboek
buiten toepassing te laten op de enkele grond dat het geenszins bewezen is dat beklaagde op het ogenblik
van het plegen van de eerste, hem
ten laste gelegde feiten, besloten
was om ook de overige strafbare feiten te plegen, de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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B. In zoverre zij gericht is tegen
de op de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft
van de definitieve en niet definitieve
beslissingen die zijn gewezen op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen en die voortvloeien uit de beslissing op de strafvordering;
II. W at de voorziening van Serge
Fastre betreft :
Over het middel : schending van de artikelen 195, gewijzigd bij de wet van 27
april 1987, en 211 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest het aan eiser sub
B2 ten laste gelegde feit, diefstal met geweld of bedreiging met verzwarende omstandigheden, tegen hem bewezen verklaart en hem deswege veroordeelt tot
een gevangenisstraf van twaalf jaar en
hem voor de duur van tien jaar ontzet
van de in artikel 31, 1°, 3°, 4°, 5° en 6° van
het Strafwetboek opgesomde rechten;
dat het bestreden arrest, alvorens de
strafmaat te bepalen, zegt « dat bij de
straftoemeting gelet moet worden op de
persoonlijkheid van ieder van de beklaagden, hun gerechtelijk verleden, het
gevaar dat ze betekenen voor de samenleving, de zwaarwichtigheid van de hun
verweten feiten en de ernst van de verstoring van de openbare orde "•
terwijl overeenkomstig de artikelen
195, gewijzigd bij de wet van 27 april
1987, en 211 van het Wetboek van Strafvordering, ieder veroordelend arrest
nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen vermeldt
waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke
straf of dergelijke maatregel uitspreekt
en bovendien de strafmaat rechtvaardigt
voor elke uitgesproken straf of maatregel; het hof van beroep aldus te dezen
diende aan te geven waarom het de ontzetting van de in artikel 31 van het
Strafwetboek opgesomde rechten uitsprak en de duur van de gevangenisstraffen en van de ontzetting diende te
rechtvaardigen; de wet van 27 april 1987
bedoeld was, enerzijds, om de strafrechter ertoe te verplichten bij de straftoemeting de op het geval betrekking hebbende redenen aan te geven waarom hij
een of meer welbepaalde straffen oplegt,
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anderzijds, om de veroordeelden aldus
op de hoogte te brengen van de redenen
waarom de rechter een strenge dan wel
een milde straf had opgelegd; de wetgever, door nauwkeurige redenen te eisen,
wilde bereiken dat de redenen van de
rechter duidelijk en aan het geval aangepast zouden zijn, de wet ertoe strekte de
straf beter af te stemmen op het concrete geval en clicheformuleringen te vermijden; het arrest, nu het in de redengeving enkel vermeldt dat gelet moet
worden op de persoonlijkheid van de beklaagden, hun gerechtelijk verleden, het
gevaar dat zij betekenen voor de samenleving, de zwaarwichtigheid van de gepleegde feiten en de ernst van de verstoring van de openbare orde, uitsluitend
algemeenheden aanvoert, hetgeen noch
aan de letter noch aan de geest van de
wet van 27 april 1987 beantwoordt; het
bestreden arrest nergens aangeeft uit
welke gegevens de persoonlijkheid van
eiser, zijn gevaar, de zwaarwichtigheid
van de feiten of de verstoring van de
openbare orde blijkt, zodat het arrest
niet regelmatig met redenen aangeeft
waarom het de ontzetting van de in artikel 31 van het Strafwetboek opgesomde
rechten uitspreekt en evenmin de duur
van de gevangenisstraf en van de ontzetting van de in artikel 31 van het Strafwetboek opgesomde rechten rechtvaardigt; het derhalve de artikelen 195 en 211
van het Wetboek van Strafvordering
schendt:
Overwegende dat het arrest, nu
het enkel in algemene bewoordingen gewag maakt van de persoonlijkheid van de beklaagden, hun gerechtelijk verleden, het gevaar dat
ze betekenen voor de samenleving,
de zwaarwichtigheid van de feiten
en de ernst van de verstoring van
de openbare orde, zonder de in aanmerking genomen redenen te individualiseren, de door artikel 195 van
het W etboek van Strafvordering
voorgeschreven plicht tot motivering
van de straf miskent en de in het
middel
aangegeven
bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
III. Wat de voorziening van Pierre
La Vecchia betreft :
Over het derde middel: schending van
de artikelen 65 van het Strafwetboek, 97
van de Grondwet en miskenning van het
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begrip voortgezet misdrijf waaraan eenheid van opzet ten grondslag ligt,
doordat het bestreden arrest oordeelt
« dat er een straf per dossier moet worden uitgesproken, aangezien het geenszins bewezen is dat de beklaagden Sanna, Lavecchia, Leoni en Dantinne op het
ogenblik van het plegen van de eerste,
hun ten laste gelegde feiten, besloten
waren om ook de overige strafbare feiten te plegen » (blz. 21, § 1),
terwijl de aan een zelfde beklaagde
ten laste gelegde misdrijven voortvloeien
uit een en hetzelfde opzet, wanneer zij
onderling verbonden zijn door een enkel
doel en door de uitvoering ervan en bijgevolg aan te merken zijn als een enkel
strafbaar feit of als een complex misdrijf
waarvoor slechts een straf hoeft te worden opgelegd; het voor het bestaan van
een voortgezet misdrijf geenszins wordt
vereist dat het opzet tot het plegen van
al de misdrijven die een voortgezet misdrijf opleveren, reeds bestond op het
ogenblik dat het eerste feit wordt gepleegd; ook een ononderbroken of herhaald opzet alle aan de beklaagde ten
laste gelegde misdrijven kan verenigen
tot een voortgezet misdrijf waarvoor
slechts een straf dient te worden uitgesproken; het bestaan van een voortgezet
misdrijf ten slotte niet wettig op de enkele hierboven vermelde grond kon worden uitgesloten; het arrest bijgevolg de
in het middel aangehaalde bepalingen en
het daarin vermelde begrip schendt :
Overwegende dat eiser het verweermiddel niet aangeeft waarop
het arrest niet geantwoord heeft; dat
het middel, in zoverre het een
schending van artikel 97 van de
Grondwet aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige, het arrest, zoals uit het antwoord op het eerste middel van eiser Gavino Sanna blijkt, artikel 65
van het Strafwetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet
ten aanzien van de eisers; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de
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kosten ten laste van de Staat; verOver het eerste middel: schending van
wijst de aldus beperkte zaak naar de artikelen 1183, 1184, 1728, 2°, en 1741
van het Burgerlijk Wetboek,
het Hof van Beroep te Brussel.
27 juni 1990 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en F. Dubois, Luik.
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1° OVEREENKOMST-

EINDE- GERECHTELIJKE ONTBINDING - ART. 1184 B.W. DUUROVEREENKOMST - ONTBINDING - GEVOLGEN - TIJDSTIP - UITZONDERING.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

ALGEMENE BEGRIPPEN - HUUROVEREENKOMST GERECHTELIJKE ONTBINDING - GEVOLGEN
- TIJDSTIP - UITZONDERING.

1° en 2° De gerechtelijke ontbinding van

een duurcontract, zoals een huurovereenkomst, werkt, wat de gevolgen ervan betreft, in de regel, terug tot de
vordering in rechte, tenzij hetgeen ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden teruggegeven (1). (Artt. 1184 en 1741
B.W.)
(DONNY, CHARTIN T. GEMEENTE DOISCHE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8654)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 22 juni en 30 november 1988 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dinant;
(1) Zie Cass., 24 jan. 1980, 29 mei 1980 (A.C.,
1979-80, nrs. 310 en 613) en 8 okt. 1987, A.R.
nr. 7809 (ibid., 1987-88, nr. 82).

doordat het bestreden vonnis van 22
juni 1988 beslist dat de ontbinding van
de jachtpacht van Matagne-la-Petite in
het nadeel van beide partijen moet worden uitgesproken en dat de ontbinding
van de jachtpacht van Romeree aileen in
het nadeel van de eisers moet worden
uitgesproken; dat het vervolgens de antbinding van die pachtovereenkomsten
doet ingaan « op 12 juni 1986 , en niet op
de datum van instelling van de rechtsvordering (op 17 april 1985), op grand
« dat de ontbinding van een pachtovereenkomst pas ingaat op de dag van het
vonnis, dat ze uitspreekt; dat die ontbinding in casu ... had moeten ingaan op de
datum van het vonnis a quo, dus op 12
juni 1986; dat er geen enkele reden is om
een andere datum in aanmerking te nemen >>; en doordat het bestreden vonnis
van 30 november 1988, met toepassing
van die zogenaamde regel, de eisers veroordeelt tot betaling van de pachtprijs en
de onroerende voorheffing voor het gehele jaar 1985, het gehele jaar 1986 (en
zelfs voor het gehele jaar 1987),
terwijl de gerechtelijke ontbinding van
een wederkerig duurcontract, zoals een
huur, in de regel terugwerkt tot de dag
van instelling van de rechtsvordering;
die regel hierdoor is ingegeven dat de
ontbindende voorwaarde, en meer bepaald de stilzwijgende ontbindende voorwaarde die in artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, inzake wederkerige
overeenkomst bedoeld is als een sanctie,
terugwerkende kracht heeft, zodat de zaken worden hersteld in de vorige toestand (artikel 1183 van het Burgerlijk
Wetboek); het evenwel bij duurcontracten, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, niet mogelijk is het genot van het
goed terug te geven, zodanig dat het beginsel van de teruggave tussen partijen
een beperking ondergaat: de huurovereenkomst gaat in beginsel teniet, doch
wordt verder uitgevoerd; uit die overwegingen volgt dat, zo de gerechtelijke antbinding van een pachtovereenkomst niet
kan terugwerken tot op de dag van het
sluiten van de overeenkomst, zij niettemin terugwerkt tot op de dag waarop de
rechtsvordering wordt ingesteld en niet
pas ingaat vanaf het vonnis dat de antbinding uitspreekt; zulks tevens blijkt uit
artikel 1741 van het Burgerlijk Wetboek
volgens hetwelk het huurcontract wordt
ontbonden door de niet-nakoming van
hun verplichtingen door de verhuurder
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of de huurder; het bestreden vonnis van
22 juni 1988 bijgevolg niet wettig kon beslissen dat de ontbinding van de litigieuze pachtovereenkomsten was ingegaan
op 12 juni 1986 en niet op 17 april 1985,
dag van het exploot houdende dagvaarding van de eisers tot ontbinding van de
pachtovereenkomsten, op grond dat als
regel geldt dat « de ontbinding van een
pachtovereenkomst pas ingaat op de dag
van het vonnis die ze uitspreekt »
(schending van de bovenaan in het middel aangehaalde wetsbepalingen, artikel
1728, 2°, van het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd); het na de verdere behandeling van de zaak op 30 november 1988
gewezen vonnis bijgevolg de eisers niet
wettig kon veroordelen tot betaling van
de na 17 april 1985 vervallen « pachtprijzen », aangezien de verplichting tot betaling van « de huurprijs » (artikel 1728, 2°,
van het Burgerlijk Wetboek) eindigt op
de dag van de ontbinding van de huurovereenkomst (schending van alle, bovenaan in het middel aangehaalde bepalingen):

Over de door verweerster aangevoerde grand van niet-ontvankelijkheid, volgens welke het middel enkel opkomt tegen de feitelijke beoordeling door de rechter :
Overwegende dat de grond van
niet-ontvankelijkheid niet los van
het middel kan worden onderzocht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat de gerechtelijke
ontbinding van een duurcontract in
beginsel terugwerkt tot de dag
waarop de rechtsvordering wordt ingesteld, tenzij de na die vordering
ter uitvoering van die overeenkomst
verrichte prestaties teruggave uitsluiten;
Overwegende dat het bestreden
vonnis van 22 juni 1988, door te beslissen dat « de ontbinding van een
pachtovereenkomst pas kan ingaan
op de dag van het vonnis dat ze uitspreekt » op de enkele grond dat
« er geen reden is om een andere
datum in aanmerking te nemen »,
de beslissing niet naar recht verantwoordt;
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Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht de overige middelen die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt
het bestreden vonnis van 22 juni
1988, in zoverre het bij de uitspraak
over de vordering van de eisers, de
ontbinding van de op 13 april 1981
gesloten pachtovereenkomst doet ingaan op 12 juni 1986, en in zoverre
het, bij de uitspraak over de tegenvordering van verweerster betreffende de pachtovereenkomsten van 24
mei 1978 en 13 april 1981, die vordering gegrond verklaart; vernietigt
het bestreden vonnis van 30 november 1988; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het eerste gedeeltelijk vernietigde vonnis en van het tweede
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
Namen, zitting houdende in hager
beroep.
28 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Draps.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID - BURENHINDER 544 B.W. - HERSTEL - VEREISTEN.
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Nr. 636

HOF VAN CASSATIE

De eigenaar van een erf, wiens gebuur
het ev·enwicht tussen hun respectieve
eigendommen verbreekt en hem daardoor, met name door de uitvoering van
werken op zijn eigen erf, een hinder
bezorgt die de grens van de gewone
ongemakken van nabuurschap te boven gaat, kan van die gebuur een vergoeding vorderen tot l1erstel van het
verbroken evenwicht,· voor de ontvankelijkheid van de vordering tot schadeJoosstelling is niet vereist dat de benadeelde nog eigenaar is van zijn erf op
het tijdstip dat die vordering wordt ingesteld (1). (Art. 544 B.W.; art. 11 Gw.)
(EVANS T. QUATACKER J.P. E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8659)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1988
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel : schending van het in
de artikelen 11 van de Grondwet en 544
van het Burgerlijk Wetboek neergelegde
algemeen beginsel dat eigendomsrechten
tegen elkaar moeten worden afgewogen,
schending van de voornoemde bepalingen alsook van de artikelen 1165, 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de rechtsvordering
van eiser, die ertoe strekt de verweerders te doen veroordelen om hem als
hoofdsom het bedrag van 462.848 frank
te betalen, niet ontvankelijk verklaart op
grond « dat (eiser) (zijn) rechtsvordering
zowel grondt op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek als op de artikelen 1382,
1383 en 1389 (lees : 1384) van het Burgerlijk Wetboek; dat de (verweerders) de exceptie van niet-ontvankelijkheid van (eisers) rechtsvordering opwerpen; dat vaststaat dat het (aan eiser) toebehorend
pand in 1974, dus twee jaar v66r het instellen van de rechtsvordering is overgegaan op de vennootschap Hi-Fi Music
Center; dat (eiser) beweert het gebouw te
hebben moeten verkopen wegens de

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

(1) Zie Cass., 28 jan. 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 521) en cone!. eerste adv.-gen. Mahaux,
toen adv.-gen.; 10 jan. 1974 (A.C., 1974, 520) en
cone!. eerste adv.-gen. Mahaux; 26 sept. 1980,
A.R. nr. 2819 (ibid., 1980-81, nr. 65), en 13 dec.
1985, A.R. nr. 4678 (ibid., 1985-86, nr. 250).
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schade die het had opgelopen en wegens
het feit dat hij niet over de nodige financiele middelen beschikte om herstellingen uit te voeren; dat de aangevoerde
schade niet de enige oorzaak van de
waardevermindering van het pand was,
aangezien de deskundige zelf had opgemerkt dat het gebouw slecht onderhouden was " zowel door de huurder als wat
de bouw zelf betreft "; dat de koper van
het gebouw, namelijk de p.v.b.a. Hi-Fi
Music Center, die zich de "rechtsverkrijgende (van eiser)" noemde, in een
schrijven van 21 mei 1985 " afgezien
heeft van de gerechtelijke stappen die
hij had ondernomen wegens de barsten
en de schade die veroorzaakt waren door
de in 1973 in de rue du Midi 141, verrichte graafwerken; dat ook een schriftelijk
contract van 15 november 1974 is overgelegd waarin de toekomstige verkrijger en
(eiser) hadden bedongen dat de vergoeding, die eventueel zou verkregen worden voor de schade aan het gebouw, voor
55% (naar eiser) en voor 45% naar de
koper zou gaan; dat (eiser) elke waarde
ontzegt aan het door (de verweerder)
aangevoerde stuk op grond dat het niet
voldoet aan de in het Burgerlijk Wetboek
gestelde vereisten inzake bewijs door geschrift; dat uit de gegevens van de zaak
blijkt dat (eiser) op het ogenblik van het
instellen van de rechtsvordering geen eigenaar meer was van het gebouw; dat
hij evenmin aantoont enig voorbehoud te
zijnen gunste te hebben gemaakt bij de
overdracht van het goed, aangezien hij
zelf elke waarde ontzegt aan de akte van
15 november 1974; dat aldus is aangetoond dat hij geen enkel belang had bij
het instellen van een rechtsvordering en
dat de door de (verweerders) opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid
gegrond is »,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het
in de artikelen 11 van de Grondwet en
544 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen beginsel dat eigendomsrechten tegen elkaar moeten worden afgewogen, ernstige burenhinder aan de
persoon, die er het slachtoffer van is, tegen de veroorzaker een eigen recht op
een billijke en passende vergoeding verleent; dat recht niet teloorgaat wanneer
de persoon die de nakoming van de verplichting kan eisen, achteraf zijn eigendom afstaat; uit het enkele feit van die
overdracht derhalve niet kan worden afgeleid dat, aangezien elke mogelijkheid
dat hij schade zou kunnen leiden, uitgesloten was, zijn rechtsvordering niet ontvankelijk is; het arrest, nu het vaststelt
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dat eiser zijn rechtsvordering onder
meer grondt op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dat hij « beweert het gebouw te hebben moeten verkopen wegens de schade die het had opgelopen en
wegens het feit dat hij niet over de nodige financiiHe middelen beschikte om herstellingen uit te voeren », nu het toegeeft
dat de door de verweerders uitgevoerde
werkzaamheden, ten dele althans, de
oorzaak zijn van de waardevermindering
van het pand - en derhalve van de
schade die eiser daardoor geleden heeft
bij de verkoop ervan - maar nu het desondanks de rechtsvordering, die eiser
had ingesteld ten einde een billijke en
passende vergoeding te krijgen voor de
door de verweerders veroorzaakte hinder, niet ontvankelijk verklaart bij gebrek aan belang op de enkele grond dat
hij v66r het instellen van de rechtsvordering zijn goed, zonder enig voorbehoud
te maken, had overgedragen, het in de
artikelen 11 van de Grondwet en 544 van
het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel dat eigendomsrechten tegen elkaar moeten worden afgewogen, miskent
en de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek schendt volgens welke
een ieder die enig voordeel kan hebben
bij de eis op het ogenblik dat hij ze instelt, in rechte mag optreden (schending
van het in de artikelen 11 van de Grandwet en 544 van het Burgerlijk Wetboek
neergelegde algemeen beginsel dat eigendomsrechten tegen elkaar moeten
worden afgewogen, schending van die
bepalingen en van de artikelen 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek handelt over
de beperkingen die aan het eigendomsrecht worden gesteld in het belang van de naburige eigendommen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerders in 1971 hebben besloten een hotel te bouwen;
dat die bouw tot in april 1973 afbraakwerken en daarna, in juni
1973, het plaatsen van palen en stutten noodzakelijk maakte; eiser op 20
juni 1973 gewezen heeft op het ontstaan van barsten in het door hem
in 1974, dus twee jaar v66r het instellen van een rechtsvordering, verkochte gebouw;

Nr. 636

Overwegende dat het arrest bovendien erop wijst dat eiser « beweert het gebouw te hebben moeten
verkopen wegens de schade die het
had opgelopen en wegens het feit
dat hij niet over de nodige financiele middelen beschikte om herstellingen uit te voeren » en beslist dat
«de aangevoerde schade niet de enige oorzaak van de waardevermindering van het gebouw was »;
Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat, nu eiser en de verweerders buren waren, onder meer
de vraag rijst of het evenwicht tussen hun onderscheiden eigendomsrechten op zodanige wijze was verstoord dat eiser aanspraak kon rnaken op een vergoeding daarvoor;
Dat derhalve het hof van beroep
niet zonder de in dit onderdeel aangevoerde wetsbepalingen te schenden, uit de omstandigheid dat eiser
op het ogenblik van het instellen
van de rechtsvordering geen eigenaar meer was van het gebouw, kon
afleiden dat hij geen belang had bij
die rechtsvordering;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het
derde onderdeel van het middel dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de rechtsvordering van eiser niet ontvankelijk verklaart 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
28 juni 1990 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.
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1e KAMER - 28 juni 1990

EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN

ART. 177 E.E.G.-VERDRAG - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN BEPALING VAN HET VERDRAG OF VAN DE DOOR DE INSTELLINGEN
VAN DE GEMEENSCHAP VERRICHTE HANDELINGEN - UITLEGGING NOODZAKELIJK VOOR
HET ARREST VAN HET HOF.

Wanneer de uitlegging van een bepaling
van het E.E.G.-Verdrag of van een
door de instellingen van de Gemeenschap verrichte handeling noodzakelijk
is voor een arrest van het Hoi van
Cassatie, vraagt het Hoi, in de regel,
aan het Hoi van Justitie om uitspraak
te doen bij wijze van prejudiciiile beslissing (1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
(BACHMANN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1030 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1988
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 48, 59, eerste lid, 67 en 106 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, in welke bepalingen de beginselen zijn neergelegd inzake het vrije verkeer van de
werknemers, de vrijmaking van het kapitaalverkeer, alsmede van de vrije overmaking van kapitaal en loon,
doordat het arrest vaststelt, enerzijds,
dat eiser in de Bondsrepubliek Duitsland
bijdragen van vrije verzekering tegen
ziekte- en invaliditeit, alsmede bijdragen
van verzekering tegen ouderdom en
overlijden ter uitvoering van een levensverzekeringscontract had gestort, en, anderzijds, dat hij had gevraagd die uitgaven te mogen aftrekken van het totaal
van zijn bedrijfsinkomen, overeenkomstig artikel 54 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, en het die aftrek-

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

(1) Cass., 9 jan. 1990, A.R. nr. 3177, supra,
nr. 282.
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kingen weigert op grond dat volgens die
bepaling van artikel 54 de bedoelde bijdragen « in Belgie moeten worden gestort >>, en artikel 45 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen bepaalt dat
de premies die ter uitvoering van levensverzekeringscontracten
zijn
gestort,
slechts worden afgetrokken indien onder
andere de contracten zijn gesloten bij
Belgische ondernemingen of Belgische
instellingen en geen enkel buitenlands
ziekenfonds tot nu toe is erkend,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 48 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap bepaalt
dat het vrije verkeer van werknemers
binnen de Gemeenschap uiterlijk aan
het einde van de overgangsperiode tot
stand wordt gebracht en de afschaffing
inhoudt van elke discriminatie op grond
van de nationaliteit tussen werknemers
der Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden; de Belgische Staat
zich tot staving van artikel 54 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen of
van artikel 45 van het koninklijk besluit
tot uitvoering van dat wetboek, niet beroept op redenen van openbare orde,
openbare veiligheid en volksgezondheid,
als bedoeld in artikel 48, lid 3, van hetzelfde verdrag;
tweede onderdeel, artikel 59, eerste lid,
van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap bepaalt dat « in het kader van de volgende
bepalingen, de beperkingen op het vrije
verrichten van diensten binnen de Gemeenschap in de loop van de overgangsperiode geleidelijk worden opgeheven
ten aanzien van de onderdanen der LidStaten, die in een ander land van de Gemeenschap zijn gevestigd dan dat waarin degene is gevestigd te wiens behoeve
de dienst wordt verricht »; de overgangsperiode is verstreken; de door verweerder aangevoerde bepalingen van het Belgisch interne recht in de weg staan aan
het vrij verrichten van diensten en aanbiedingen van diensten van buitenlandse
verzekeringsmaatschappijen en eiser ertoe zouden verplichten om, wil hij de vorenbedoelde in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde aftrekkingen genieten, met Belgische vennootschappen nieuwe contracten te sluiten
onder voorwaarden die uiteraard wegens
zijn leeftijd duurder zijn, zodat zijn mathematisch reservedrag in de buitenlandse verzekeringsmaatschappij zou verminderen;
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derde onderdeel, lid 1 van artikel 67
van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap bepaalt dat « gedurende de overgangsperiode en in de mate waarin zulks voor de
goede werking van de gemeenschappelijke markt nodig is, de Lid-Staten in
hun onderling verkeer geleidelijk de beperkingen opheffen met betrekking tot
het verkeer van kapitaal toebehorende
aan personen die woonachtig of gevestigd zijn in de Lid-Staten, alsmede de
discriminerende behandeling op grond
van nationaliteit of van vestigingsplaats
van partijen of op grond van het gebied
waar het kapitaal wordt belegd >>, en lid
2 van dat artikel bepaalt « (dat) de lopende betalingen met betrekking tot het kapitaalverkeer tussen de Lid-Staten uiterlijk aan het einde van de eerste etappe
van aile beperkingen worden vrijgemaakt >>; de overgangsperiode is verstreken; de door verweerder aangevoerde bepalingen van Belgisch intern recht in de
weg staan aan het vrije kapitaalverkeer,
aangezien zij beletten dat de aan de buitenlandse
verzekeringsmaatschappij en
betaalde litigieuze premies worden afgetrokken, zodat degenen die zodanige verzekeringscontracten willen sluiten, zich
tot uitsluitend Belgische verzekeringsmaatschappijen wenden;

Nr. 637

verzekering tegen ouderdom en
vroegtijdige dood die de belastingplichtige in Belgie heeft gestort, onder meer ter uitvoering van een levensverzekeringscontract dat hij individueel heeft gesloten >>;
Overwegende dat eiser vroeg dat
van zijn totaal bedrijfsinkomen zouden worden afgetrokken: de bijdragen van vrije verzekering tegen
ziekte en invaliditeit, alsmede de
bijdragen van verzekering tegen ou-.
derdom en overlijden, die hij in
Duitsland, zijn land van oorsprong,
had gestort ter uitvoering van contracten die hij in dat land had gesloten v66r zijn aankomst in Belgie
waar hij, naa.r zijn bewering, slechts
tijdelijk had gewerkt, terwijl hij zijn
hoofdverblijf had behouden in de
Bondsrepubliek Duitsland << waar hij
trouwens medeeigenaar van een waning (... en ... ) houder van een bankrekening is >>;

Over het middel in zijn geheel:

Overwegende dat het arrest die
vordering afwijst onder meer op
grand dat de bijdragen niet in Belgie waren gestort, waar eiser << inwoner » is, in de zin van artikel 3
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, niettegenstaande zijn
bindingen met Duitsland, en dat de
weigering van het bestuur om de gevraagde aftrek te verrichten geen
discriminatie schept tussen de inwoners van het Rijk op grand van nationaliteit, aangezien aile belastingplichtigen die in een zelfde situatie
verkeren, aan hetzelfde stelsel onderworpen zijn, ongeacht hun nationaliteit;

Overwegende dat artikel 54 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het van toepassing
is op het geschil, bepaalde dat << van
het totale bedrijfsinkomen worden
afgetrokken: de bijclragen van vrije
verzekering tegen ziekte en invaliditeit die de belastingplichtige aan
een door Belgie erkende mutualiteitsvereniging heeft gestort, alsmede de bijdragen van aanvullende

Overwegende dat, enerzijds, eiser
blijft beweren dat de beslissing van
het bestuur waartegen een beroep
werd ingesteld dat door het bestreden arrest is verworpen, voor hem
discriminerend en strijdig is met de
artikelen 48, 59, 67 en 106 van het
Verdrag van Rome; dat, anderzijds,
verweerder in zijn memorie van antwoord toegeeft << dat indirect de in
Belgie gevestigde instellingen be-

vierde onderdeel, artikel 106 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap onder meer
bepaalt « (dat) elke Lid-Staat zich verbindt om( ... ) de overmaking van kapitaal
en loon toe te staan ... >>; verweerder zich
op geen enkel argument nopens zijn economische toestand in het algemeen en
de staat van zijn betalingsbalans beroept
om de zoeven vermelde discriminerende
internrechtelijke bepalingen te verantwoorden:

Nr. 638
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voordeeld zouden kunnen zijn, aangezien enkel de bijdragen die in
Belgie worden gestort, van het totale bedrijfsinkomen kunnen worden
afgetrokken »;
Overwegende dat uit het arrest
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 8 mei
1990 in de zaak C-175/88 betreffende
Klaus Biehl tegen de Luxemburgse
Administration des contributions
blijkt dat indirecte of verborgen discriminatie strijdig kan zijn met het
gemeenschapsrecht, inzonderheid met
artikel 48, lid 2, van het Verdrag
van Rome;
Dat het middel derhalve een
vraag om uitlegging van het gemeenschapsrecht doet rijzen waarvoor krachtens artikel 177 van dat
verdrag aileen het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen
bevoegd is om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen;

Nr. 638
1e
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28 juni 1990

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - AANSLAGPROCEDURE VERGELIJKING MET
BEWIJSVOERING SOORTGELIJKE BELASTINGSPLICHTIGEN EEN ZELF'DE BELASTINGJAAR.

Ingevolge art. 248, § 1, W.LB. mogen, bij
gebrek aan bewijskrachtige gegevens,
de winsten of baten van een belastingpliclltige worden vastgesteld bij vergelijking met die van drie soortgelijke
belastingplichtigen, op voorwaarde
echter dat zulks voor een zelfde belastingjaar geschiedt (1).
(MINNEBIER
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1052 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Om die redenen, schort de uitspraak op totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciele beslissing een uitspraak heeft gedaan
over de volgende vraag: Zijn de bepalingen van het Belgische belastingrecht volgens welke inzake inkomstenbelastingen bijdragen van
verzekering tegen ziekte en invaliditeit of tegen ouderdom en vroegtijdige dood kunnen worden afgetrokken op voorwaarde dat die bijdragen << in Belgie » zijn gestort,
verenigbaar met de artikelen 48, 59,
inzonderheid de eerste alinea, 67 en
106 van het Verdrag van Rome?;
houdt de kosten aan.

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 248, 251, 278 van het Wetboek van Strafvordering, 1317, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de betwistingen betreffende de aanslagjaren 1971 en 1972, het verweermiddel van eiser verwerpt ten betoge dat het
bestuur de dossiers voor de aanslagjaren
1971 en 1972 was kwijtgeraakt en daarom in de onmogelijkheid verkeerde de
belastingschuld te bewijzen en dat << het
bestuur >> voor die jaren de aanslag heeft
vastgesteld bij vergelijking; dat geen enkel bij de vergelijking gebruikt gegeven
in het dossier terug te vinden is; dat (eiser) dus onmogelijk de gekozen vergelijkingspunten kan betwisten; dat de argumenten en middelen die het bestuur

28 juni 1990 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Bruyn en J.P. Nemery de Bellevaux, Brussel.

(1) Zie Cass., 28 jan. 1982, A.R. nr. F 562 F
(A.C., 1981-82, nr. 325), C. LouvEAux, La preuve
en matiere d'imp6ts directs, Brussel, Bruylant,
1970, biz. 63; Wetboek van de Inkomstenbelastingen met de commentaar van de administratie, art. 248, nr. 12.
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uit die vergelijking put, niet aan tegenspraak kunnen worden onderworpen en
dus niet zonder schending van het recht
van verdediging gegrond kunnen worden
bevonden »; dat het arrest die beslissing
hierop grondt « dat het bestuur de dossiers van de aanslagjaren 1971 en 1972 is
kwijtgeraakt; dat verzoeker betoogt dat
het bestuur dus in de onmogelijkheid
verkeert de belastingschuld te bewijzen;
dat nochtans voor de aanslagjaren 1971,
1972 en 1973 dezelfde wijzigingsprocedure is gevolgd; dat de desbetreffende stukken zich dus bevinden in het dossier van
het aanslagjaar 1973 (B1 27 en volgende);
en dat het hof (van beroep) dus wel degelijk kan nagaan of het bestuur tijdens
de wijzigingsprocedure erin geslaagd is
het vermoeden van waarheidsgetrouwheid van de aangiften te weerleggen en
de juistheid te bewijzen van de aanslag
die het in de plaats wenst te stellen van
die welke uit de aangiften van de belastingplichtige blijkt; dat de grief dus niet
gegrond is; dat verzoeker ten onrechte
betoogt dat de gegevens, die in aanmerking genomen zijn voor de vestiging van
de aanslag bij vergelijking, niet in het
dossier voorkomen; dat die gegevens zijn
opgenomen in de nota inzake de toepassing van artikel 248 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (stuk Bl 37
van het dossier) »,
terwijl, ...
tweede onderdeel, wanneer het bestuur bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, de aanslag voor een belastbare
periode vaststelt overeenkomstig artikel
248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de normale belastbare baten
van drie soortgelijke belastingplichtigen
gedurende het geheel of een gedeelte
van dezelfde periode als grondslag dienen voor de vergelijking en het dossier
te dien einde voor het betrokken aanslagjaar een nota met de punten van vergelijking moet bevatten aan de hand
waarvan het hof van beroep kan nagaan
of de keuze van de vergelijkingspunten
oordeelkundig is geschied en of de procedure correct is toegepast; de enige nota
in het dossier betrekking heeft op het
aanslagjaar 1973, inkomsten 1972; het
dossier geen nota bevat voor de aanslagjaren 1971 en 1972; het hof van beroep
bijgevolg, in de veronderstelling dat het
op de hierboven aangegeven gronden
voor recht zegt dat de voor het aanslagjaar 1973 in aanmerking genomen vergelijkingspunten ook wettelijk kunnen dienen voor het vaststellen van de belastbare inkomsten van de jaren 1971 en 1972,

Nr. 638

geen rekening houdt met de vereisten
voor de toepassing van artikel 248 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (schending van artikelen 248 en 251
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen) en zijn verplichting van toezicht
op de regelmatigheid van de voor de
aanslagjaren 1971 en 1972 gevolgde procedure niet nakomt (schending van artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
248, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bij gebreke van
bewijskrachtige gegevens, geleverd
hetzij door de belanghebbenden,
hetzij door het bestuur, de in artikel
20, 1° en 3°, bedoelde winsten of baten voor elke belastingplichtige worden bepaald naar de normale winsten of baten van ten minste drie
soortgelijke belastingplichtigen; dat
die bepaling impliceert dat de aldus
in aanmerking genomen baten of
winsten betrekking hebben op het
geheel of op een gedeelte van het
belastingjaar waarvoor die bepaling
wordt toegepast;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het bestuur voor de aanslagjaren 1971 en 1972, met toepassing van bovenaangehaalde tekst,
de bedrijfsinkomsten van eiser door
vergelijking heeft vastgesteld, rekening houdende met de baten of winsten van het aanslagjaar 1973; dat
het arrest, nu het op grond van die
vaststellirig het bezwaarschrift van
eiser niet gegrond verklaart voor de
aanslagjaren 1971 en 1972, artikel
248, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht de overige onderdelen van het eerste middel die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eisers

Nr. 639
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bezwaarschrift voor de aanslagj aren
1971 en 1972 niet gegrond verklaart
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 vernietig- ·
de arrest; verwij st eiser in de helft
van de kosten, houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
28 juni 1990 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclusie
(2) van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

erkende handelsvennootschap waarvan
de gefailleerde oprichter is en tot uitbreiding van het faillissement van de
fysieke persoon tot die vennootschap,
kan slechts worden ingewilligd indien
oak ter zake van die vennootschap is
voldaan aan de vereisten van de faillietverklaring (1); daaraan wordt geen
afbreuk gedaan door de enkele omstandigheid dat de vennootschap zou
zijn opgericht met het bedrieglijk oogmerk om de handel van haar oprichter
voort te zetten; (Artt. 437 en 442 Faillissementenwet.)
(MR. DE SMEDT- CURATOR IN HET FAILLISSEMENT DUERINCKX R. T. DUERINCKX RAPHAEL E.T.I. P.V.BA)
ARREST

(A.R. nr. 6581)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1988 door
het Hof van Beroep, te Gent gewezen;
Nr. 639
1e
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29 juni 1990

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKE
AKKOORD :- VEREISTEN - FAILLISSEMENT VAN EEN FYSIEKE PERSOON - UITBREIDING VAN HET FAILLISSEMENT VAN DE
FYSIEKE PERSOON TOT EEN HANDELSVENNOOTSCHAP - VEREISTEN.

De vordering van de curator van het faillissement van een fysieke persoon tot
faillietverklaring van een door de wet
------------------;
Nota arrest nr. 638 :
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep, daar naar zijn
mening de feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt over de deugdelijkheid en de bewijskracht van de gegevens waaruit moet blijken dat het bedrijf van een belastingplichtige
en het bedrijf van een tot raming van de belastbare grondslag als vergelijking gekozen belastingplichtige soortgelijke bedrijven zijn
(Cass. 3 feb. 1959, A.C., 1959, 438; zie Cass. 25
april 1967, A.C., 1967, 1044; 25 sept. 1981, A.C.,
nr 72).

Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 2 van titel
IX van boek I en 437 van boek III van
het Wetboek van Koophandel, gewijzigd
bij de wetten van 18 april 1851, 14 maart
1962 en 15 juli 1985, en van het algemeen rechtsbeginsel,
doordat het arrest de vordering van eiser q.q. tot faillietverklaring van verweerster en tot uitbreiding van het faillissement Raphael Duerinckx tot verweerster ongegrond verklaart op de volgende gronden : De gefailleerde Raphael
Duerinckx was sinds 1975 bedrijvig als
zelfstandig elektricien. Op 1 oktober 1983
liet hij zich schrappen uit het handelsregister. Op 4 oktober 1983 richtte hij samen met zijn echtgenote de « P.V.B.A.
Duerinckx Raphael Electro-Technische
Installaties '' op met een maatschappelijk kapitaal van 250.000 frank, onderschreven en volstort voor de ene helft

1-----------------Nota arrest nr. 639 :
(1) Zie Cass., 26 mei 1978 (A.C., 1978, 1140), 1
juni 1979 (ibid., 1978-79, 1153) en de noot 2, getekend F.D., 26 old. 1979 (ibid., 1979-80, nr.
142), 11 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 31), 9 dec.
1982, A.R. nr. 6703 (ibid., 1982-83, nr. 221), 2
dec. 1983, A.R. nr. 3824 (ibid., 1983-84, nr. 188),
en 23 nov 1987, A.R. nr 7688 (ibid., 1987-88,
nr 176).
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door Raphael Duerinckx en voor de andere helft door zijn echtgenote. Raphael
Duerinckx werd als zaakvoerder aangesteld. De P.V.B.A. had omzeggens dezelfde activiteit tot voorwerp als de vroegere
persoonlijke zaak zoals blijkt uit de
stichtingsakte respectievelijk het hierna
genoemd PV van de gerechtelijke politie
van 18 mei 1984. Naar aanleiding van het
faillissement Raphael Duerinckx werd
een strafinformatie gevoerd door het
parket van de procureur des Konings te
Dendermonde. In het raam daarvan verklaarde Raphael Duerinckx op 18 mei
1984 aan de gerechtelijke politie onder
meer: « In de loop van 1975 stichtte ik
een eenmanszaak... Eind 1983 besloot
ik... mijn handelsactiviteiten verder te
zetten maar door stichting van een
P.V.B.A. Teneinde mijn P.V.B.A. te kunnen stichten diende ik een nieuw vestigingsattest te bekomen doch daartoe
diende ik mijn eenmanszaak, het is te
zeggen mijn inschrijving in het handelsregister ... te Iaten schrappen ... De nieuw
opgerichte P.V.B.A. had hetzelfde doel
als mijn eenmanszaak en de maatschappelijke zetel werd op hetzelfde adres gevestigd... Ik begon dan onmiddellijk te
werken en dit vanaf 4 oktober 1983 voor
mijn P.V.B.A., weliswaar met de materialen van mijn eenmanszaak en voor dezelfde clientele. De materialen van mijn
eenmanszaak werden overgenomen door
de P.V.B.A. voor een totaal bedrag van
140.000 frank ... Het is een feit dat mijn
eenmanszaak een schuldenlast had,
waarvan ik U het totale bedrag niet kan
meedelen en ik moet U zeggen dat deze
schulden door de P.V.B.A. niet werden
overgenomen. , Volgens het PV nazicht
van de in het faillissement Raphael
Duerinckx ingediende schuldvorderingen
waren er volgende schulden : jegens
banken 812.180 fr. + 186.260 fr. + 25.000
fr., jegens verzekeringen 202.557 fr., jegens de belastingen 301.063 fr., jegens de
R.S.Z. 100.600 fr. en jegens diverse leveranciers 457.145 fr.; dit ongeacht een
schuld jegens een hypothecaire schuldeiser die volgens de curator de 4.000.000 fr.
zou overtreffen en gewaarborgd wordt
door een hypotheek op het huis van de
gefailleerde. Het huisraad van de gefailleerde werd door de curator verkocht
voor 100.000 fr. De door verweerster aan
Raphael Duerinckx verschuldigde 190.000
fr. (...) werd begin maart 1984 op de
bankrekening van de gefailleerde Raphael Duerinckx gestort (... ). Eiser stelt
dat de gefailleerde Raphael Duerinckx
na zijn faling verder handel heeft gedreven onder de dekmantel van de P.V.B.A.
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Duerinckx, met vermenging van zijn patrimonium met dat van de P.V.B.A.; dat
deze laatste een met bedrieglijk inzicht
opgezette constructie is om reeds verwezen!ijkte winsten of potentiele winsten
op te strijken zonder dat het faillissement van de natuurlijke persoon hem
zou raken en dat zulks blijkt uit het feit
dat de P.V.B.A. werd opgericht na de staking van betaling van de natuurlijke persoon, met dezelfde maatschappelijke zetel, hetzelfde maatschappelijk doel, nagenoeg dezelfde benaming, overname van
activa maar zonder overname van de
schulden en met een louter fictief proform-stichtingskapitaal. Eiser beroept
zich op het beginsel « fraus omnia corrumpit >>. Het voorwerp van zijn verdering is evenwel niet de nietigverklaring
of ontbinding van de P.V.B.A. of van de
daarvan gedane overdrachten maar haar
faillietverklaring, namelijk de uitbreiding van het faillissement van de fysieke
persoon naar de rechtspersoon. Dergelijke uitbreiding, in de rechtsleer uitbreiding « in de omgekeerde richting >> genoemd, is principieel niet onmogelijk
maar blijft een faillietverklaring die
slechts kan worden uitgesproken mits de
voorwaarden vervuld zijn vervat in artikel 437, eerste lid, van de Faillissementswet, namelijk de hoedanigheid hebben
van handelaar, die zijn betalingen heeft
gestaakt en wiens krediet aan het wan.kelen is gebracht. Dat verweerster de
hoedanigheid heeft van handelaar wordt
niet betwist doch dat zij, althans ten tijde van het bestreden vonnis van 25
(lees : 26) september 1985 of de eraan
voorafgaande periode van zes maanden,
haar betalingen heeft gestaakt of dat
haar krediet aan het wankelen was gebracht, is niet bewezen. Dat laatste is zeker niet af te leiden uit het feit dat verweerster de schulden van de fysieke
persoon Raphael Duerinckx niet heeft
afbetaald of niet kon betalen nu verweerster daartoe niet gehouden was;
evenmin uit het bestaan van de enkele
schulden, vermeld in het PV van nazicht
van de ingediende schuldvorderingen
van 21 oktober 1985, namelijk 1 fr. provisioneel (ontvanger BTW), 1.250 fr. (stadsontvanger), 9.507 fr. (Garage Moderne),
7.802 fr. (N.V. Intercom), 97.174 fr. (N.V.
Elma-Trade), 10.524 fr. (P.V.B.A. Somet),
3.285 fr. (Smet Richard), nu die schulden
vooreerst niet zo aanzienlijk zijn en bovendien niet werd gezegd of en zo ja in
welke mate ze eisbaar waren,

terwijl, eerste onderdeel, de tussen de
gefailleerde Raphael Duerinckx en de
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verwerende vennootschap
bestaande het wankelen was gebracht, zonder te
identiteit door het hebben van dezelfde onderzoeken of zij wei in staat was de
zetel, hetzelfde doel, nagenoeg dezelfde schulden van Raphael Duerinckx te betabenaming, en het bedrieglijk oogmerk len (schending van artikel 437 van het
van beide om dezelfde handel verder te Wetboek van Koophandel):
drijven met overname van de activa zonWat het tweede onderdeel betreft :
der de passiva, een fictief stichtingskapitaal en met vermenging van de vermoOverwegende dat het arrest vastgens, tot gevolg heeft dat er identiteit en stelt dat eiser verweerster had gecontinui:teit bestaan tussen de in die om- dagvaa.rd om haar failliet te doen
standigheden opgerichte vennootschap
en Raphael Duerinckx, zodat het faillis- verklaren en het faillissement van
sement van Raphael Duerinckx zich uit- Raphael Duerinckx tot haar te doen
strekt tot de vennootschap, zonder dat uitbreiden; dat het arrest het desbevoor deze laatste de voorwaarden van treffende betoog van eiser weerfaillissement, namelijk de staking van de geeft;
betalingen en het ophouden van het kreOverwegende dat in het onderdeel
diet, nog speciaal zou moeten worden
aangetoond, nu deze overeenkomen met niet wordt uiteengezet tot staving
die vastgesteld voor Raphael Duerinckx van welke eis, verweer of exceptie
zelf (schending van de artikelen 437 van eiser in zijn conclusie sprak van
het Wetboek van Koophandel en 2 van misbruik van rechtspersoonlijkheid;
de Vennootschappenwet);
dat onduidelijk is of het misbruik

tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie uitdrukkelijk staande hield dat
de rechtspersoonlijkheid van de P.V.B.A.
Duerinckx Raphael E.T.I. misbruikt
werd om onder de dekmantel van deze
P.V.B.A. de handel van de gefailleerde
Raphael Duerinckx voort te zetten met
al zijn activa, zonder echter de schulden
ervan over te nemen; het arrest nergens
antwoordt op dit aangevoerde rechtsmisbruik (schending van de artikel 97 van
de Grondwet); rechtsmisbruik bovendien
gesanctioneerd wordt door reductie van
het misbruikte recht tot zijn normaal gebruik of door herstel van de schade die
door het misbruik veroorzaakt werd; het
arrest derhalve ten onrechte beslist dat
de P.V.B.A. Duerinckx Raphael E.T.I.
niet gehouden was de schulden van Raphael Duerinckx te betalen; de rechtspersoonlijkheid van de P.V.B.A. Duerinkx
Raphael E.T.I. immers misbruikt werd
om de handel van de gefailleerde Raphael Duerinckx te kunnen voortzetten
zonder zijn schulden te hoeven betalen;
om dit rechtsmisbruik te herstellen, de
rechtspersoonlijkheid van verweerster
diende te worden gereduceerd en doorbroken voor zover nodig was om die
schulden, waaraan zij door dit rechtsmisbruik had willen ontsnappen, aan haar
toe te rekenen (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek en 2 van de Vennootschappenwet,
en van het algemeen rechtsbeginsel inzake misbruik van recht); het arrest derhalve niet wettig kon beslissen dat niet
bewezen is dat verweerster haar betaling
heeft gestaakt of dat haar krediet aan

van rechtspersoonlijkheid te maken
heeft met eisers vordering en zijn
desbetreffende betoog zoals een en
ander in het arrest wordt beschreven, dan wel met de stelling die verder in het onderdeel wordt uiteengezet;
Dat het onderdeel, in zoverre het
een gebrek aan antwoord aanvoert,
wegens onduidelijkheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het onderdeel er
voor het overige van uitgaat dat verweerster moest instaan voor de
schulden van de gefailleerde, en het
daaruit afleidt dat het hof van beroep diende te onderzoeken of verweerster die schulden kon betalen;
Dat het arrest echter beslist dat
verweerster niet gehouden is tot betaling van de schulden van de gefailleerde;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 2 van de Vennootschappenwet,
elke door de wet erkende handelsvennootschap een van de persoon
der vennoten onderscheiden rechtspersoon is; dat derhalve aan de vereisten van de faillietverklaring ook
in de persoon van de vennootschap
moet zijn voldaan opdat die ven-
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nootschap failliet kan worden verklaard;
Dat daaraan geen afbreuk wordt
gedaan door de enkele omstandigheid dat de vennootschap zou zijn
opgericht met het bedrieglijk oogmerk om de handel van haar oprichter voort te zetten zoals door het
middel is aangevoerd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Nr. 640

voorlopige hechtenis handhaaft, heeft
geen bestaansreden meer als hij achteraf in vrijheid wordt gesteld vooraleer het Hof uitspraak doet op het
cassatieberoep (1).

(HEYMANS)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8454)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 juni 1990 -1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 640
VAKANTIEKAMER -

1° VOORZIENING

IN

25 juli 1990

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING
- VOORZIENINGEN NIET ONTVANKELIJK GEWORDEN WEGENS GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - INVRIJHEIDSTELLING ACHTERAF.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS VOORZIENING IN CASSATIE - INVRIJHEIDSTELLING ACHTERAF - GEVOLG.

1° en 2° Het cassatieberoep van de ver-

dachte tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die zijn

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1990 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden
arrest de voorlopige hechtenis van
eiser handhaaft;
(1) In de motieven vermeldt het geannoteerde arrest dat « eiser bij een beschikking van
de raadkamer ... opnieuw in vrijheid is gesteld "· Aldus wijzigt het Hof zijn vroegere
rechtspraak niet, die stevig gevestigd was door
arresten die in de motieven beklemtonen dat
de eiser niet bij beschikking van de raadkamer of bij een arrest van de kamer van inbeschuldigingstel!ing in vrijheid is gesteld, maar
ten gevolge van zodanig arrest of beschikking
(zie Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5371, A.C.,
1986-87, nr. 47 en de noot).
Ret verschil in het woordgebruik verwijst
naar een verschil in de rechtssituatie. De procedureregeling door het onderzoeksgerecht
vormt een soort draaischijf in het verloop van
de strafvervolging. V66r de beschikking tot
verwijzing naar het vonnisgerecht is de vrijheid de regel; zij vloeit rechtstreeks voort uit
de wet, behalve als een rechter de aanhouding
of de hechtenis heeft bevolen (zie noot in vorig lid). Na die beschikking is de situatie omgekeerd.
Wanneer de raadkamer een persoon die verdacht wordt van een wanbedrijf naar de correctionele rechtbank verwijst, preciseert art.
130, tweede lid, Sv. de gevolgen van die beslissing op het stuk van de voorlopige hechtenis.
In de oorspronkelijke formulering Juidde het
tweede lid : « als in dat geval het wanbedrijf
een gevangenisstraf kan meebrengen, zal de
beklaagde, als hij aangehouden is, voorlopig
aangehouden blijven "· Er was dus voor de

(Zie vervolg nota volgende biz.)

Nr. 641
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Overwegende dat eiser door de slaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
raadkamer van de Rechtbank van conclusie van mevr. Liekendael, advoEerste Aanleg te Brussel bij be- caat-generaal.
schikking van 1 juni 1990 naar de
correctionele rechtbank is verwezen
en, met toepassing van artikel 130,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, opnieuw in vrijheid
is gesteld;
Dat het hof van beroep, kamer
van inbeschuldigingstelling, het door
de procureur des Konings overeenkomstig artikel 135 van genoemd
wetboek tegen de vrijlating van eiser gedane verzet in het arrest van
15 juni 1990 niet gegrond verklaart
en de beschikking bevestigt;

Nr. 641
VAKANTIEKAMER -

25 juli 1990

1° UITLEVERING -

NIEUWE FElTEN PLAATS - IN BELGIE - DATUM - NA DE UITLEVERING - BEVOEGDHEID.

BEVOEGDHEID EN AANLEG
Dat de voorziening geen reden 2°STRAFZAKEN
- BEVOEGDHEID - UITLEVEvan bestaan meer heeft;
RING - NIEUWE FElTEN - PLAATS - IN BELGIE -

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
25 juli 1990 - Vakantiekamer - Voor·
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver·
(Vervolg nota van vorige biz.)
handhaving van de hechtenis geen nieuwe beslissing van de rechter nodig. Uiteraard was
de verwezen verdachte in hechtenis op grond
van een rechterlijke beslissing. Aangezien hij
echter op het ogenblik van de verwijzing in
hechtenis was, was de handhaving van zijn
hechtenis het directe gevolg van de wet, een
gevolg dat de wet aan de verwijzing verbond,
zonder dat een gerecht daarover uitspraak
moest doen. Om in voorlopige vrijheid te worden gesteld moest de beklaagde daartoe een
verzoek richten aan het bevoegd gerecht, rekening houdend met de. gevallen bepaald in art.
7 Wet Voorlopige Hechtenis.
Art. 1 van de wet van 6 maart 1963 heeft het
boven aangehaalde art. 130 Sv. gewijzigd. Het
nieuwe tweede lid van dit artikel bepaalt dat
de verdachte « die zich in hechtenis bevindt,
niettemin in vrijheid kan worden gesteld door
de beschikking van de raadkamer waarbij de
verwijzing naar de correctionele rechtbank is
uitgesproken ''·

(Zie vervolg nota volgende kolom.)

DATUM -

NA DE UITLEVERING.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- BEGRIP EN AARD VAN EEN
MOTIEF GRIP.

ART. 97 GW. -

REDENEN -

BE·

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - OVERWEGING WAARUIT ElSER GEEN
ENKEL RECHTSGEVOLG TREKT.

(Vervolg nota van vorige kolom.)
Aldus heeft de wetgever de regel bekrachtigd
dat de verdachte, die zich ten tijde van die
verwijzing in hechtenis bevond, in voorlopige
hechtenis wordt gehouden. Hij heeft hem echter de mogelijkheid verleend om zijn invrijheidstelling te verzoeken en, zo daarop gunstig
wordt beschikt, is het de rechter die de invrijheidstelling beveelt. Die invrijheidstelling is
dus niet, zoals v66r de verwijzing naar de correctionele rechtbank, het directe gevolg van de
wet, doch het gevolg van de beslissing van het
onderzoeksgerecht. De vrijlating gebeurt niet
ten gevolge van een rechterlijke beslissing,
maar door die beslissing. De handhaving van
de hechtenis na een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank is gewijzigd bij de wet van 20 juli 1990, die op 1 dec.
1990 in werking is getreden. Het basisbeginsel
waarvan in de onderhavige noot sprake is, valgens hetwelk de gehechte verdachte aangehouden blijft, wordt omgekeerd. Art. 130, tweede
lid, Sv., is opgeheven bij art. 48, 1°, b, van vorenbedoelde wet.
E.L.
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gel geldt echter niet wanneer het verzuim wegens de begeleidende omstandigheden kan worden gelijkgesteld
met een eigenlijke handeling (4) of
wanneer de wet het verzuim strafbaar
stelt; dat is het geval met het wanbedrijf, « niet-vertonen van een kind »,
aan degenen die gerechtigd zijn zulks
te eisen (Art. 369bis Sw.)

5° MISDRIJF -

SOORTEN AFLOPEND,
VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF NIET-VERTONEN VAN EEN KIND ART.
369BJS SW.

6° ONTVOERING VAN EEN KIND NIET-VERTONEN VAN EEN KIND
369BIS SW. - MISDRIJF - SOORT.

-

Nr. 641

ART.

7° MISDRIJF -

ALLERLEI - VERZU!M
OPZETTELIJK VERZU!M - STRAFBAAR VERZU!M - VOORWAARDEN.

(Y ... T. H ... )
ARREST ( vertaJing)

8° ONTVOERING VAN EEN KIND -

(A.R. nr. 8455)

NIET-VERTONEN VAN EEN KIND ART.
369BIS SW. - VERZUIM - OPZETTELIJK VERZUIM - STRAFBAAR VERZUIM - VOORWAARDEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

1° en 2° Strafbare feiten die in Belgie
gepleegd zijn nadat de uitlevering was
A. 1o In zoverre de voorziening getoegestaan door de aangezochte staat,
behoren tot de bevoegdheid van de richt is tegen de beslissing waarbij
Belgische rechtscolleges.
op de strafvordering een veroorde-

ling is uitgesproken:

3° Een onjuiste beoordeling van de lei-

ten in de gronden van een rechterlijke
Over de middelen, aangevoerd in de
beslissing kan niet worden beschouwd memorie van eiser waarvan een eensluials een schending van het vormvereis- dend verklaard afschrift bij dit arrest is
te van art. 97 Gw. (1).
gevoegd;
4° De rechter behoeft niet te antwoorden

Over het eerste middel :
op een conclusie die de rechtsgevolgen
Overwegende dat het arrest, met
niet aangeeft die eiser daaruit wenst bevestiging van het bestreden vonte trekken (2). (Art. 97 Gw.)
nis, de door eiser begane overtre-

ding, namelijk dat hij van 14 augustus 1989, datum van zijn aankomst
op het Belgisch grondgebied, tot 13
november 1989 in het gerechtelijk
arrondissement Brussel zijn drie
minderjarige kinderen heeft onttrokken aan de bewaring van verweerster aan wie zij bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing waren
toevertrouwd, bewezen verklaart;

5° en 6° Het wanbedrijf

« niet-vertonen
van een kind » aan degenen die gerechtigd zijn zulks te eisen, is wegens
de aard ervan een opeenvolgend misdrijf en ontstaat telkens opnieuw als
opzettelijk niet wordt voldaan aan de
verplichtingen die de rechter heeft opgelegd in zijn uitspraak over de bewaring van de minderjarige (3). (Art.
369bis Sw.)

7° en 8° In beginsel is het louter, zelfs
opzettelijk, verzuim niet voldoende om
een misdrijf te doen ontstaan, die re-

----------------l
(1) Zie Cass., 14 sept. 1984, A.R. nr. 4259, 6
dec. 1984, A.R. nrs. 4502 en 4503, 14 mei 1985,
A.R. nr 9461, en 18 juni 1985, A.R. nr. 9596
(A.C., 1984-85, nr 44, 221, 549 en 634).
(2) Cass., 26 juni 1989, A.R. nr 6653 (A.C.,
1988-89, nr 629).
(3) Zte Fr Cass. (strafkamer), 30 jum 1937,
Dall hebd., 1937, biz. 455

Overwegende dat · deze feiten in
Belgie zijn gepleegd nadat de aangezochte Staat de uitlevering had toegestaan en dus tot de bevoegdheid
van de Belgische rechtscolleges behoren;
Dat het middel faalt naar recht;

1----------------......,(4) Zie noot R.H., Cass., 24 sept. 1951 (A. C.,
1952, 13).
.
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Over het tweede middel:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een onjuiste beoordeling van de feiten in de granden van een beslissing niet kan worden beschouwd als een scbending
van het vormvereiste van artikel 97
van de Grondwet;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest eisers
conclusie betreffende de regelmatigheid van zijn uitlevering beantwoordt door te vermelden « dat de
Belgische strafrechter de regelmatigheid van de uitleveringsprocedure
niet hoeft te beoordelen, wanneer
hij over de zaak zelf uitspraak
doet »;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bof van beroep niet hoefde te antwoorden op
de in het middel uiteengezette conclusie, nu deze niet aangaf welke
rechtsgevolgen eiser daaruit wenste
te trekken;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:

Overwegende dat het wanbedrijf,
niet-vertonen van een kind aan degenen die gerechtigd zijn zulks te
eisen, wegens de aard ervan een
voortgezet misdrijf is en er een
nieuw misdrijf wordt gepleegd telkens als opzettelijk niet wordt voldaan aan de verplichtingen die de
rechter heeft opgelegd in zijn uitspraak over de bewaring van de
minderj arige;
Dat in beginsel het louter, zelfs
opzettelijk, verzuim niet voldoende
is om een nieuw misdrijf te doen
ontstaan, tenzij wanneer dat verzuim, wegens de begeleidende omstandigheden, kan worden gelijkgesteld met een eigenlijke bandeling
of wanneer de wet het verzuim
strafbaar heeft gesteld;
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Overwegende dat te dezen het hof
van beroep, door zowel met eigen
redenen als door verwijzing naar de
gronden van de eerste rechter, op
grond van een onaantastbare beoordeling van de gegevens van de zaak,
te beslissen dat de door eiser vanaf
14 augustus 1989 gepleegde feiten
een nieuw misdrijf opleverden, los
van het misdrijf dat reeds tot een
veroordeling had geleid, het gezag
van gewijsde niet miskent van die
eerste veroordeling die, naar daaruit
blijkt, op andere feiten betrekking
had; dat het arrest in diezelfde overwegingen antwoordt op de in het
middel uiteengezette conclusie van
eiser door deze tegen te spreken;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel:

Overwegende dat het arrest zich
in de in het middel weergegeven
vermeldingen ertoe beperkt op de
gronden die het aangeeft, vast te
stellen dat de beweringen van eiser
alle geloofwaardigheid missen; dat
het hierdoor noch het vermoeden
van onschuld noch het algemeen
rechtsbeginsel inzake het bewijs in
strafzaken miskent noch de bewijslast omkeert;
Dat het middel 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;

zo In zoverre de voorziening gericht is tegen bet bevel tot onmiddellijke aanhouding :
Overwegende dat het beschikkende gedeelte van de veroordeling, ten
gevolge van de verwerping van de
ertegen gerichte voorziening in
kracht van gewijsde is gegaan; dat
de voorziening tegen het bevel tot
onmiddellljke aanhouding geen reden van bestaan meer beeft;
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 juli 1990 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mrs. J.
Saels en D. Collin, Brussel.

Nr. 642
VAKANTIEKAMER -

25 juli 1990

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS- EN
VONNISGERECHTEN CORRECTIONALISERING EN CONTRAVENTIONALISERING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - BESLISSING VAN DAT GERECHT - ONBEVOEGDHEID
« RATIONE LOCI» - VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING - VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS.

Wanneer het vonnisgerecht, dat ingevolge een beschikking van de raadkamer
kennis moet nemen van een misdrijf,
zich ratione loci onbevoegd verklaart
en de raadkamer zelf ratione loci onbevoegd was, vernietigt het Hof, bij de
regeling van rechtsgebied, de beschikking en verwijst het de zaak naar de
bevoegde procureur des Konings (1).

----------------!
(1) Cass., 14 jan. 1981, A.R. nr 1467 (A.C.,
1980-81, nr 280), en 3 dec. 1989, A.R. nr 7909,
(1b1d., 1989-90, supra, nr 241).

Nr. 642

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU
IN ZAKE PITTEVILS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8466)

HET HOF; - Gelet op het door
de procureur des Konings te
Neufchateau op 11 juni 1990 ingediende verzoekschrift tot regeling
van rechtsgebied waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit
arrest is gevoegd;
Overwegende dat vooralsnog geen
voorziening openstaat tegen de beschikking van 12 mei 1989 (en niet
van 28 april zoals verkeerdelijk vermeld stand in dat verzoekschrift)
van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste
Aanleg te
Neufchateau die, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
beklaagde, wonende te Grimbergen,
naar de bevoegde politierechtbank
heeft verwezen uit hoofde van het
feit dat hij op 23 oktober 1988 te
Tellin, door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, doch zonder het
oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk slagen of verwondingen had toegebracht aan Georgette Laval;
Dat het vonnis d.d. 28 maart 1990
van de Politierechtbank te Wellin
waarbij die rechtbank ratione loci
onbevoegd wordt verklaard, in
kracht van gewijsde is gegaan;
Dat hierdoor een negatief conflict
over rechtsmacht is ontstaan dat het
procesverloop belemmert en regeling van rechtsgebied noodzakelijk
maakt;
Overwegende dat uit de gedingstukken schijnt te volgen dat de aan
de beklaagde verweten feiten zijn
gepleegd op het grondgebied van de
vroegere gemeente Resteigne die,
ofschoon ze ter uitvoering van de
wet van 23 juli 1971 samen met andere gemeente is samengevoegd tot
de nieuwe gemeente Tellin, blijft behoren tot het rechtsgebied van de
Politierechtbank te Rochefort, dat
deel uitmaakt van het gerechtelijk
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arrondissement Dinant en zulks
krachtens het enig artikel en de wet
van 6 juli 1976 volgens hetwelk de
gebiedsomschrijving en de zetel van
hoven en rechtbanken, vastgesteld
in het bijvoegsel bij het Gerechtelijk
Wetboek, behouden blijven zonder
rekening te houden met het koninklijk besluit van 17 september 1975
houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen, bekrachtigd bij de wet van 30
december 1975; dat noch de verblijfplaats van de verdachte, noch de
plaats waar hij is aangetroffen, gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement Neufchiiteau;
Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau ratione loci onbevoegd was
om verdachte naar het vonnisgerecht te verwijzen;

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR-

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied; vernietigt
de op 12 mei 1989 gewezen beslissing van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beschikking; verwij st de zaak naar de procureur des Konings te Dinant.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR-

25 juli 1990 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE.

ART.

6.1

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERZOEK
VAN DE GEHECHTE BEKLAAGDE UITSPRAAK OVER DAT VERZOEK - BEVOEGDHEID VAN HET GERECHT - ART. 6.1 E.V.R.M.
- REDELIJKE TERMIJN VOORGESCHREVEN
BIJ DIE BEPALING- BEOORDELING VAN DIE
TERMIJN.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.!.
E.V.R.M. REDELIJKE TERMIJN VOORGESCHREVEN BIJ DIE BEPALING - BEOORDELING VAN DIE TERMIJN - BEVOEGDHEID VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERZOEK VAN GEHECHTE BEKLAAGDE - GERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER DAT VERZOEK.

LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERZOEK
VAN DE GEHECHTE BEKLAAGDE - AFWIJZING VAN HET VERZOEK - REDENGEVING CONCLUSIE GEGROND OP ART. 6.1 E.V.R.M. CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE BIJ DIE BEPALING VOORGESCHREVEN REDELIJKE TERMIJN IS OVERSCHREDEN.

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK VAN
DE GEHECHTE BEKLAAGDE - CONCLUSIE GEGROND OP ART. 6.1 E.V.R.M. - CONCLUSIE
TEN BETOGE DAT DE BIJ DIE BEPALING
VOORGESCHREVEN REDELIJKE TER!VIIJN IS
OVERSCHREDEN.

8° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERZOEK
VAN DE GEHECHTE BEKLAAGDE UITSPRAAK VAN HET HOF VAN BEROEP OVER
DAT VERZOEK - OPDRACHT - AFWIJZING
VAN HET VERZOEK- REDENEN.

Nr. 643
VAKANTIEKAMER -

25 juli 1990

10 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN-

OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - BETOOG VAN DE CONCLUSIENEMER VERONDERSTELLINGEN - MOGELIJKHEDEN.

1° De rechter is niet verplicht te ant-

woorden op een conclusie waarin enkel veronderstellingen worden gemaakt of mogelijkheden worden geopperd (1). (Art. 97 Gw.)

1----------------(1) Zie Cass., 3 feb. 1987, A.R. nr. 772 (A.C.,
1986-87, nr. 324).
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2° en 3° Art. 6.1 E. V.R.M. is niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak cloen over een verzoek tot voorlopige invrijileidstelling (2).
4° en 5° De rechter die uitspraak doet
over een voorlopige hechtenis, meer
bepaald het vonnisgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, is niet bevoegd om te oordelen of de door art.
6.1 E. V.R.M. voorgeschreven redelljke
termijn bij de berechting van de zaak
al dan niet in acht zal zijn genomen
(3). (Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis.)

Nr. 643

verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht;
Overwegende dat het bestreden
arrest « beslist dat er geen termen
aanwezig zijn om de onmiddellijke
invrijheidstelling te bevelen » die eiser op grond van artikel 7 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis vordert;
Over het eerste middel:

Overwegende dat uit de gedingstukken niet blijkt dat eiser, die het
verzoek tot voorlopige invrijheidstel6° en 7° Het vonnisgerecht dat uitspraak ling zelf heeft ondertekend, voor de
doet over een vel'zoek tot voorlopige kamer van inbeschuldigingstelling is
invrijheidstelling is niet verplicht te
antwoorden op een conclusie waarin verschenen, aldaar is gehoord in
de beklaagde aanvoert dat de redelijke zijn door hem zelf uiteengezette vertermijn waarbinnen zijn zaak moet weermiddelen en er een schriftelijke
worden behandeld al dan niet in acht conclusie heeft neergelegd, heeft lagenomen zal zijn bij de bel'echting van ten weten dat hij een raadsman had
de zaak (4). (Art. 97 Gw.; art. 6.1 of om de bijstand van een raadsman
E.V.R.M.; art. 7 Wet Voorlopige Hech- heeft verzocht;
tenis.)
Dat het middel feitelijke grond8° De taak van het hoi van beroep, dat slag mist;
uitspraak doet over een op art. 7 Wet
Voorlopige Hechtenis gegrond verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling, beperkt zich tot het nagaan of de hechtenis nag altijd in het belimg van de
openbare veiligheid moet worden gehandhaafd; het is niet verplicht de afwijzing van het verzoek speciaal met
redenen te omkleden (5).

Over het tweede en derde middel:

Overwegende dat eiser in het
tweede middel aan het hof van beroep verwijt dat dit hof « het beginsel van de redelijkheid van de voorlopige hechtenis » heeft miskend en
aldus artikel 5.3 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijhe(CALLEvVAERT)
den heeft geschonden; dat hij in het
eerste onderdeel van het derde midARREST ( vertafing)
del de redenen van het arrest bekri(A.R. nr. 8467)
tiseert, in zoverre het « niet aangeeft welke te dezen de ernstige en
HET HOF; - Gelet op het bestre- uitzonderlijke omstandigheden, eiden arrest, op 1 juni 1990 door het gen aan de zaak en persoonlijkheid
Hof van Beroep te Brussel gewezen; van de beklaagde, waren die zich in
Gelet op de door eiser ingediende het belang van de openbare veiligmemorie waarvan een door de grif- heid verzetten tegen zijn voorlopige
fier van het Hof voor eensluidend invrijheidstelling »; dat hij in het
tweede onderdeel van dat middel
----~------------l het arrest verwijt dat het niet heeft
(2) Cass., 30 maart 1988, A.R. nr. 6641 (A.C., geantwoord op zijn conclusie betref1987-88, nr. 478), en 13 sept. 1989, A.R. nr. 7724 fende, enerzijds, de redelijke ter(ibid., 1989-90, supra, nr. 32).
mijn, anderzijds, de ernstige en uit(3) en (4) Zie Cass., 16 dec. 1987, A.R. nr. zonderlijke omstandigheden waar6337 (A.C., 1987-88, nr. 240). ·
van respectievelijk in het tweede
(5) Cass., 13 sept. 1989, A.R. nl'. 7724 (A.C., middel en in het eerste onderdeel
1989-90, supra, nr. 32).
·
van het derde middel sprake is;

Nr. 644
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Overwegende dat eiser, wat de redelijke termijn betreft, in zijn voor
het hof van beroep neergelegde conclusie betoogde dat « de kans gering
was dat zijn zaak binnenkort opnieuw zou voorkomen » en dat het,
gelet onder meer op de door hem
aan de procureur~generaal gevraagde aanvullende onderzoeksverrichtingen, « te verwachten was dat het
vonnisgerecht niet binnen afzienbare tijd een eindarrest .zou kunnen
wijzen; dat elke verlenging van de
voorlopige hechtenis alsdan onverantwoord zou zijn en een schending
(... ) van artikel 5 van bovenvermeld
Verdrag tot gevolg zou kunnen hebben »;
Overwegende dat, enerzijds, de
rechter niet gehouden is te antwoorden op een conclusie waarin loutere
veronderstellingen of mogelijkheden
worden geopperd;
Dat, anderzijds, uit de hierboven
samengevatte conclusie blijkt dat de
redelijke termijn waarvan de schending door eiser werd aangevoerd, de
termijn is die het vonnisgerecht in
acht dient te nemen en die bedoeld
wordt in artikel 6 van het Verdrag;
dat de rechter die, zoals te dezen,
uitspraak doet over voorlopige hechtenis niet de taak heeft te oordelen
of die termijn al dan niet in acht zal
worden genomen; dat de rechter
niet hoeft te antwoorden op een conclusie die berust op gegevens waarover hij niet bevoegd is te oordelen;
Overwegende dat, wat de ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden
betreft, eiser aileen betoogde dat
« er geen zijn » omdat hij « om een
andere reden gevangen wordt gehouden »;
Overwegende dat het hof van beroep, wanneer het uitspraak doet
over een cip artikel 7 van de wet op
de voorlopige hechtenis gegrond verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, enkel moet nagaan of de openbare veiligheid nog altijd de handhaving van de hechtenis vereist,
zonder dat het rechtscollege de verwerping van het verzoe~ speciaal
met redenen dient te omkleden;

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 juli 1990 - Vakantiekamer - .Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 644
VAKANTIEKAMER -

8 augustus 1990

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
- STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - !NTERNERING - NIEUWE
VERVOLGINGEN - VEROORDELING - GEJNTERNEERDE - GEESTESTOESTAND - BEOOR·
DELING - COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ - BEVOEGDHEID.

2° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT

MAAT-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BEVOEGDHEID - INTERNERING - NIEUWE VERVOLGINGEN - VEROORDELING - GEINTERNEER·
DE - GEESTESTOESTAND - BEOORDELING.

1° en 2° De omstandigheid dat de correc-

tionele rechtbank de beklaagde veroordeeld heeft tot een straf staat er niet
aan in de weg dat de commissie tot bescherming van de maatschappij nadien
een oordeel uitspreekt over de geestestoestand van de veroordeelde die getnterneerd is krachtens een vroegere beslissing over andere feiten; de commis-
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sie tot bescherming van de maatschappij miskent het gezag van gewijsde
van het vonnis van de correctionele
rechtbank niet, wanneer ze beslist dat
de geestestoestand van de gefnterneerde op de dag van haar beslissing niet
voldoende verbeterd is en dat de voorwaarden voor zijn reclassering niet
vervuld zijn (1).
(EECKHOUT)
ARREST

(A.R. nr. 4720)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 juni 1990 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te' Gent;
Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet en schending
van het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van het strafrechtelijk gewijsde,
doordat de commissie tot bescherming
van de maatschappij in haar beslissing
van 11 juni 1990 in haar eerste overweging stelt dat « de geYnterneerde voorhoudt dat zijn geestestoestand zou verbeterd zijn, zich steunend op het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Doornik op 20 maart 1990 uitgesproken, waarbij hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van zes maanden >> en in haar
tweede overweging stelt dat uit het verslag van de inrichting tot bescherming
van de maatschappij te Merksplas van 1
juni 1990 blijkt dat op die datum nog
geen verbetering en geen gunstige evolutie merkbaar is van deze psychotische
persoonlijkheid, dient te worden vastgesteld dat de geestestoestand van betrokkene op heden niet voldoende verbeterd
is en de voorwaarden tot reclassering
niet vervuld zijn >>,
terwijl, ...
tweede onderdeel, eiser, bij beschikking op 18 november 1988 gewezen door
de raadkamer van de Correctionele
Rechtbank te Gent, werd gei:nterneerd
uit hoofde van, te Gent op 17 september
(1) Zie Cass., 30 sept. 1981, A.R. nr. 1979, en
17 maart 1982, A.R. nr. 2219 (A.C., 1981-82, nrs.
79 en 424), 16 feb. 1983, A.R. nr. 2742 (ibid.,
1982-83, nr. 339), en 17 maart 1987, A.R. nr.
1187 (ibid., 1986-87, nr. 427).

Nr. 644

1988 en 20 september 1988, diefstal en
poging tot diefstal door middel van inklimming; eiser tevens, bij vonnis op 20
maart 1990 gewezen (na verzet tegen eeri
verstekvonnis op 5 september 1989 gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Doornik) door deze zelfde rechtbank
(o.a.) veroordeeld werd tot een hoofdgevangenisstraf v2.n 6 maanden zonder uitstel en een geldboete van 200 frank uit
hoofde van, te Moeskroen tussen 29 augustus 1988 en 2 september 1988, mededaderschap aan diefstallen; de Correctionele Rechtbank te Doornik, door eiser
bij vonnis van 20 maart 1990 te veroordelen tot (o.m.) een hoofdgevangenisstraf
van 6 maanden, noodzakelijkerwijze en
erga omnes beslist heeft dat eiser toerekeningsvatbaar is; de commissie toe bescherming van de maatschappij alsdan
door haar beslissing van 11 juni 1990 het
gezag van gewijsde, gehecht aan het definitief geworden vonnis dat op 20 maart
1990 gewezen werd door de Correctionele
Rechtbank te Doornik, schendt; te meer
daar de commissie tot bescherming van
de maatschappij haar beslissing enkel
gesteund heeft op het verslag van 1 juni
1990 opgesteld door de inrichting tot bescherming van de maatschappij te
Merksplas waarin geen melding gemaakt wordt van het vonnis van 20
maart 1990:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de omstandigheid dat eiser bij vonnis van 20
maart 1990 van de Correctionele
Rechtbank te Doornik tot een gevangenisstraf was veroordeeld, er
niet aan in de weg stond dat de
commissie tot bescherming van de
maatschappij de geestestoestand
van eiser, ge1nterneerd krachtens
een vroegere beslissing over andere
feiten, op 11 juni 1990 beoordeelde;
dat de bestreden beslissing, door te
oordelen dat de geestestoestand van
eiser op deze laatste datum niet voldoende verbeterd was en de voorwaarden tot reclassering niet vervuld waren, het gezag van gewij sde
van het genoemde vonnis niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Nr. 645
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

(TERRAS T. WILLEM E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4739)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1990 door het
Om die redenen, verwerpt de Hof van Beroep te Gent gewezen :
voorziening.
8 augustus 1990 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws .Gelijkluidende conclusie van mevr. Llekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. H. D'Haenens, Gent.

III. Op de voorziening van Gabriel
Terras:

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van :

Nr. 645

2. de verweerders Conny Willem,
Diane Verbrugghe en Francky Derous:

Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 418 (StrafVAKANTIEKAMER - 8 augustus 1990
wetboek), 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in de be1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO- streden beslissing, op grond van de overDEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN wegingen dat « Serge Derous volledig
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN aangewezen (was) op Vanzieleghem wel- ART. 418 SW. - GEBREK AAN VOORZICHTIG- ke hem een grotere hoeveelheid dan 1
HEID OF VOORZORG - BEGRIP - GEVOLG gram opdrong, zoals hem was opgelegd
TE VOORZIEN GEVOLG.
door Masschelein Guy», dat « de bevoorrader van Masschelein Guy Terras Ga2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN briel (was) >>, dat « het door deze opeenvolgende leveringen van levensgeva~r
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP lijke produkten (is) dat Serge Derous m
- TE VOORZIENE SCHADE.
het bezit is kunnen komen van een meer
dan dodelijke hoeveelheid pervitine en
1o en 2° Naa1· recht verantwoord is de be- er ook de dood heeft door gevonden >>,
slissing waarbij de rechter de beklaag- dat het vast(staat) dat zonder Terras
de schuldig verklaart aan onopzettelijk Masschelein geen handel in amfetamidoden en hem veroordeelt tot vergoe- nes zou hebben opgezet en zonder Masding van de door de rechtverkrijgen- schelein Vanzieleghem onmogelijk binden van de overledene geleden schade, nen een paar uur 10 gram zuivere
wanneer hij beslist dat het overlijden pervitine zou hebben kunnen aankopen
het gevolg is van de onvoorzichtigheid en zonder Vanzieleghem Derous Serge
van de beklaagde, aangezien onder de op 20 mei 1989 evenmin 10 gram pervitigegeven feitelijke omstandigheden van ne zou hebben aangekocht, dus evenmin
de zaak schade kon worden voorzien, zou hebben gebruikt en derhalve ook de
oak al kon de beklaagde niet voorzien dood niet zou hebben gevonden in een
wie uiteindelijk schade zou lijden (1). overdosis van deze stof >>, dat « het ter
(Art. 418 Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
zake vast(staat) dat de drie beklaagden
de noodzakelijke schakels waren om aan
(1} Zie Cass., 17 april 1975 (A.C., 1975, 908} Serge Derous de meer dan dodelijke hoeen 13 juni 1978 (ibid., 1978, 1202}.
veelheid pervitine - 10 gram - in wrak
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te bezorgen, waardoor het slachtoffer in
de mogelijkheid werd gesteld, onvoldoende vertrouwd met het produkt, door ongekontroleerd gebruik een dergelijke
hoeveelheid van het produkt tot zich te
nemen dat het noodzakelijk zijn dood tot
gevolg moest hebben », dat « de illegale
verkoop als in casu van onverantwoord
grate hoeveelheden - 10 gram pervitine
- een manifest gebrek aan voorzorg en
voorzichtigheid in hoofde van iedere
schakel binnen het illegale circuit van
verkopers tot gebruiker (is) ,, dat « naar
de verantwoordelijkheid voor de dood
van Serge Derous toe het dan ook zonder enig belang (is) wie van de drie beklaagden rechtstreeks de dodelijke dosis ·
leverde aan het slachtoffer », dat « zonder de levering van Terras aan Masschelein, van Masschelein aan Vanzieleghem
en Vanzieleghem aan Derous, Serge Derous op 20 mei 1989 de hem "opgedrongen afname van 10 gram pervitine" niet
(kon) hebben bekomen en hij evenmin
tot een ongekontroleerde inname van
een overdosis met zijn dood tot gevolg,
(zou) zijn kunnen overgaan, ongeacht
hoe of om welke reden ook », dat « het
zonder belang (is) dat (Terras) en (Masschelein) niet op de hoogte waren voor
wie deze amfetamine bestemd waren »
en dat het hun onverschillig (was) wie de
gebeurlijke slachtoffers waren van hun
opgezette handel en daarin hun verantwoordelijkheid (ligt) aan de dood van
Serge Derous », besluit tot het bewezen
zijn van de tenlastelegging onopzettelijke slagen en verwondingen lastens eiser, en de drie beklaagden veroordeelt
tot vergoeding van de burgerlijke partijen Conny Willem, Diana Verbrugghe en
Franky Derous,

terwijl overeenkomstig artikel 418 van
het Strafwetboek schuldig aan onopzettelijk doden of onopzettelijk toebrengen
van letsel is, hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg, maar zonder het oogmerk om
de persoon van een ander aan te randen;
de aldus bedoelde onopzettelijke dood of
slagen en verwondingen, slechts tot
schadevergoeding overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek kunnen aanleiding geven zo de
vastgestelde fout, bestaande in een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, in
noodzakeiijk oorzakelijk verband staat
·tot de schade, met name het letsel of de
dood, en zo deze schade in hoofde van de
persoon aan wie onachtzaamheid wordt
verweten, voorzienbaar was; ·het hof van
beroep in de bestreden beslissing, op
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grand van de hager genoemde elementen, en met name de vaststelling dat eiser de verdovende middelen verkocht
aan Masschelein, die ze op zijn beurt
verkocht aan Vanzieleghem, welke laatste ze doorverkocht aan Derous, die uiteindelijk slechts de dood kon vinden
door een ongekontroleerd gebruik van de
gehele levering verdovende middelen, en
gelet op de omstandigheid dat eiser zelf
niet wist wie uiteindelijk de stoffen in
zijn bezit zou krijgen, laat staan hoe deze stoffen zouden worden verbruikt, niet
wettig kon tot het besluit komen dat eiser, door de onachtzaamheid een als te
hoog beschouwde hoeveelheid verdovende middelen te hebben verkocht aan
Masschelein, onopzettelijk de dood had
veroorzaakt van Serge Derous; eiser aldus immers als het ware wegens deelneming aan een onopzettelijk misdrijf, niet
aileen strafrechtelijk doch tevens tot vergoeding van sommige burgerlijke partijen, wordt veroordeeld; zodat het hof van
beroep niet zonder miskenning van de
gemeenrechtelijke beginselen inzake
aansprakelijkheid uit
onrechtmatige
daad, eiser tot vergoeding van Conny
Willem, Diane Verbrugghe en Franky
Derous veroordeelt (schending van deartikelen 418 (Strafwetboek), 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat « zonder (eiser) Masschelein geen handel in amfetamines
zou hebben opgezet en zonder Masschelein Vanzieleghem onmogelijk
binnen een paar uren 10 gram zuivere pervitine zou hebben kunnen
aankopen en zonder Vanzieleghem
Derous op 20 mei 1989 evenmin 10
gram pervitine zou hebben aangekocht, dus evenmin zou hebben gebruikt en derhalve ook de dood niet
zou hebben gevonden in een overdosis van deze stof », « de drie beklaagden sam.en een handel in amfetamines hadden opgezet ten einde
op korte termijn, door de afzet van
grote hoeveelheden, veel geld te verdienen, zonder zich te bekommeren
om de gevolgen van hun illegale
handel, waarvan zij weten dat het
ongekontroleerd verhandelen van
deze stoffen, in hoeveelheden van 10
gram ineens, als in casu, en het gebruik dat er van wordt gemaakt,
evenzeer ongekontroleerd, levensgevaarlijke ongevallen in zich houdt »;
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HOF VAN CASSATIE

Dat het arrest op grand van die
vaststellingen beslist dat het overlijden van Serge Derous het gevolg
was van eisers onvoorzichtigheid en
oordeelt dat bij die miskenning van
de voorzichtigheidsplicht,- onder de
gegeven feitelijke omstandigheden,
schade voorzienbaar was, ook al kon
hij niet voorzien wie uiteindelijk
schade zou lijden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

1423

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
8 augustus 1990 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Fazzi-De Clercq,
Gent.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Advocaat

A

Erkenning (bekentenis) - Geldigheid - Vereiste.
1315

Afstamming
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Administratieve handeling waardoor aan een rijksambtenaar een bevordering
wordt ontzegd - Vormgebrek - Nietigverklaring door de Raad van State - Gevolg.
1353

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de schade - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. 1382

Vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding - Tegenbewijs - Gemeenschap van de moeder
van het kind met andere mannen gedurende
de wettelijke bevruchtingsperiode.
1369

Ambtenaar
Statuut - Slagen voor een bevorderingsexamen - Gevolg.
1353

Arbeidsvoorziening
Leerlingwezen grip.

Leerovereenkomst -

Be1327

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen een
fout, een ongeval en de schadelijke gevolgen
ervan.
1382

B

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Administratieve bes!issing Nietigverklaring door de Raad van State Fout van de administratieve overheid.
1353

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst
Schade - Begrip.

1358

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip - Te voorziene schade.
1421

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade - Elementen en
grootte - Overlijden - Recht van de weduwe
van de getroffene op een overlevingspensioen
- Pensioen - Geen vergoeding van de schade ten gevolge van het misdrijf - Gevolg.
1382

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder
-Art. 544 B.W - Herstel - Vereisten. 1402

Beroepsziekte
Getroffene meer dan 65 jaar oud - Graad van
de blijvende arbeidsongeschiktheid - Vast1285
stelling of herziening - Tijdstip.

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Internering Nieuwe vervolgingen - Veroordeling - Gelnterneerde - Geestestoestand - Beoordeling.
1419

Beslag
Uitvoerend beslag - Notariele akte - Gedwongen tenuitvoerlegging- Voorwaarden.
1361

2Betekening en kennisgeving

Cassatiemiddelen

Exploten - Strafzaken - Strafvordering
Exploot opgesteld in Belgie - Verzending
naar het Groothertogdom Luxemburg - Art.
30 Bene lux-Ve rdrag over uitlevering en
rechtshulp in strafzaken, ondertekend te
Brussel op 27 juni 1962 - Betekening van h et
exploot- Begrip.
1347

Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvankelijkheid hierin bestaande dat de beslissing naar
recht is verantwoord door niet bestr·eden vaststellingen van de rechter - Verantwoording
afhanke lijk van een beoordeling door de bodemrechter.
1372

Bevoegdheid en aanleg

Cassatiemiddeien

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Bevoegdheid van de
rechter in kort geding - Art. 584 Ger.W. Omvang van bevoegdheid van de rechter in
kort geding - Begrip - Waarschijnlijk bestaan van een recht - Bewarende maatregel.
1372

Vereiste vermeldingen - Belastingzaken Inkomstenbelastingen - Middel waal'in krit iek wordt geoefend op feite lijke beoordelingen van de feitenrechter.
1379

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Belastingzaken Inkomstenbelastingen - Aangewezen wetsbepaling zonder verband met de aangevoerde
grief.
1379

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Vervolging wegens m ededaderschap of medeplichtighe id
aan hetzelfde misdrijf - Samenhang.
1293

Cassatiemid.delen
Gemis aan feitelijke grondslag - Burgerlijke
zaken - Middel ten betoge dat op de conclusie niet is gean twoord - Beslissing waarin op
de conclusie wordt geantwoord.
1281

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Uitlevering Nieuwe feiten - Plaats - In Belgie - Datum
- Na de uitlevering.
1413

Cassatiemiddelen

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bekentenis (erkenning)
1315
- Advocaat- Geldigheid - Vereiste.

Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Middel
gegrond op een wetsbepaling die de openbare
orde raakt - Ontvankelijkheid.
1257

Bewijs
Strafzaken - Vermoedens - Verkeersongeval veroorzaakt met een autovoertuig - Bestuurder niet geldentificeerd - Autovoertuig
d at was toevertrouwd aan de beklaagde Vermoeden van schuld- Begrip.
1291

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Hof
van beroep - Samenstelling - Kamers met
een of drie raadsheren - Toewijzing van de
zaken - Betwisting - Ontvankelijkheid.
1262

Bewijs
Strafzaken - Alcoholintoxicatie.

1340

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Burgerlijke zaken
kenning van het gezag van gewijsde.

Mis1358

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid Rechterlijke organisatie - Verdeling van de
zaken onder de kamers van een zelfde hof van
beroep - Toewijzing aan een kamer met een
raadsheer of aan een kamer m et drie raadsheren - Betwisting.
1365

c

Cassatiemiddelen

Cassatie

Nieuw middel - Strafzaken - Recht van verdediging.
1272

Opdracht van het Hof- Verbetering van een
arrest - Voorwaarden.
1308

Cassatiemiddelen
Exceptie niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke
zaken - Nieuw rniddel - Middel gegrond op
wetsbepa lingen die van openbare orde zijn Feitelijke gegevens nodig voor de toetsing
blijken niet uit de bestreden beslissing of uit
de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan - Ontvankelij kheid.
1257

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang - Burgerlijke zaken - Be1312
grip.

Cassatiemiddeien
1

Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Openbaarheid van de terechtzittingen - Hof
van assisen - Behandeling met gesloten deu
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ren - Burgerlijke partij tot die behandeling
niet toegelaten - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld tegen een medebeschuldigde.
1302

E

Cassatiemiddelen:
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Strafvordering - Een enkele straf voor verschillende misdrijven - Middel dat slechts op
'een van die misdrijven betrekking heeft Straf naar recht verantwoord door een ander
misdrijf.
1384

Cassatiemiddelen

Erfenissen
Erflater overleden zonder reservataire erfge··
namen - Rechtsvorderingen van de nalatenschap - Algemene legataris, bij eigenhandig
testament aangesteld, maar nog niet in het
bezit gesteld - Gevolg.
1311

Europese Gemeenschappen

Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Strafvordering - Een enkele straf voor verschillende misdrijven - Middel dat slechts op
een van die misdrijven betrekking heeft Straf naar recht verantwoord door een ander
misdrijf.
1390

Cassatiemiddelen
Geen betrekking op de bestreden beslissing
- Strafzaken - Voorziening tegen het veroordelend arrest - Middel gericht tegen de
verwijzingsbeschikking - Ontvankelijkheid.
1293

Prejudiciele geschillen- 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
prejudicieel tot het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen te wenden. 1281

Europese Gemeenschappen
Prejudiciele geschillen - E.E.G.-verordening
1408/71 Socia!e Zekerheid - Uitlegging noodzakelijk.
1318

Europese Gemeenschappen
Verdragsbepalingen - Sociale zekerheid Art. 51.1 E.E.G.-verordening nr. 1408/71 Draagwijdte.
1281

D

Europese Gemeenschappen
Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging van een bepaling van h et Verdrag of van
de door de instellingen van de Gemeenschap
verrichte handelingen - Uitlegging noodzakelijk voor het arrest van het Hof.
1405

Dagvaarding
Strafzaken - Geldigheid - Regelende wetsbepalingen.
1340

Dagvaarding
Cassatie - Verwijzing na cassatie - Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak Voorwaarde.
1340

F

Dienstplicht
Militierechtscollege - Rechtspleging - Herkeuringsraad - Inobservatiestelling - Uitstel - Verblijf in het buitenland.
1290

Douane en accijnzen
Sterke drank - Art. 25 wet van 28 dec. 1983
1394
- Straf - Aard.

Douane en accijnzen
Sterke drank - Art. 29 van 28 dec. 1983 Aard van de straf.
1394

Douane en accijnzen
Sterke drank - Straffen bepaald bij de wet
van 28 dec. 1983 - Uitstel - Toepassingsvoorwaarden.
1395

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
·
Vereisten - Faillissement van een fysieke
persoon - Uitbreiding van het faillissement
van de fysieke persoon tot een handelsvennootschap- Vereisten.
1409

Faillissement, faillissementsal{koord en
gerechtelijk aklmord
Bevoegdheid - Gerechtskosten - Geschil
tussen een werknemer en de curator van de
failliete werkgever - Eindarrest van het arbeidshof- Veroordeling van de curator in de
kosten van het hoger beroep.
1323
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G
Geestrijke dranken
Art. 29 wet van 28 dec. 1983 - Verzachtende
omstandigheden - Toepassingsvoorwaarden.
1394

Geestrijke dranken
Art. 25 wet van 28 dec. 1983 - Straf- Aard.
1394

Geestrijke dranken

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van
de rechter - Beklaagde door de eerste rechter veroordeeld tot een straf wegens verscheidene telastleggingen - Hoger beroep van de
beklaagde aileen - Aanryllende telastlegging
die betrekking heeft op netzelfde feit - Gevolg.
1290

Huur van goederen
Algemene begrippen - Huurovereenkomst Gerechtelijke ontbinding - Gevolgen - Tijdstip - Uitzondering.
1401

Straffen bepaald bij de wet van 28 dec. 1983 Uitstel - Toepassingsvoorwaarden.
1395

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen
Belastingverordening op de tweede verblijven van de gemeente
Asse - Tweede verblijf - Begrip.
1371

I

Geneeskunde
Verdovende middelen - Enkelvoudig verdrag
inzake verdovende middelen - Feiten in verschillende Ianden begaan - Strafbaarstelling.
1272

Geneeskunde
Verdovende middelen - Straf - Uitstel van
tenuitvoerlegging - Voorwaarden.
1275

Geneeskunde

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Baten uit winstgevende bezigheden - Winsten of baten die betrekking hebben op een
zelfstandige en vroeger uitgeoefende beroepswerkzaamheid - Begrip.
1363

Inkomstenbelastingen

Uitoefening van de geneeskunde - Chinese
acupunctuur - Geen geneesheer - Prive-levenssfeer - Bescherming - Artt. 8.1 en 8.2
E .V.R.M.
1342

Geneeskunde
Uitoefening van de geneeskunde - Art. 2 Geneeskundewet - Geneeskunde - Onwettige
uitoefening - Misdrijf
Bestanddelen Chinese acupunctuur.
1342

Geneeskunde
Uitoefening van de geneeskunde - Art. 1 Geneeskundewet - Geneeskunde
Begrip Chinese acupunctuur.
1342

Gerechtskosten

Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Vermindering wegens gezinslast Gezin - Begrip.
1379

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke belasting - Bijzondere aanslagen - Verdeling
van het maatschappelijk vermogen - Winsten - Begrip.
1305

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke belasting - Bijzondere aanslagen - Verdeling
van het maatschappelijk vermogen - Vroeger gereserveerde winsten - Begrip.
1305

Inkomstenbelastingen

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Geschil tussen een werknemer en de curator
van de failliete werkgever - Eindarrest van
het arbeidshof - Veroordeling van de curator
in de kosten van het boger beroep.
1323

H
Hof van assisen
Behandeling ter zitting - Getuigen - Bloeden aanverwanten van de beschuldigde - Verhoor onder eed - Wett1ghe1d.
1302

Aanslagprocedure - Wijziging van de aangifte door het bestuur - Kennisgeving aan de
belastingschuldige - Draagwijdte.
1379

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid
Art. 24 7
1260
W.I.B. - Begrip.

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid - Art. 247
W.I.B. - Vermoedens en gegevens door de belastingplichtige als tegenbewijs aangevoerd
- Onaantastbare beoordeling door het hof
van beroep.
1260

5Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Aanslagprocedure
Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingsplichtigen - Een zelfde belastingjaar.
1407

Interest

Natuurramp
Wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel
van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen
Bepalingen
van openbare orde.
1257

Notaris

Moratoire interesten - Onteigenipg ten algemenen nutte - Vergoeding - Eterzieningsprocedure - Definitieve vergoeding - Voorlopige vergoeding die de definitieve vergoeding te hoven gaat - Teruggave van het surplus en betaling van de interest daarop Wettelijke rente.
1279

Notariele akte - Gedwongen tenuitvoerlegging- Voorwaarden.
1361

0
K
Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Kort geding
Bevoegdheid van de rechter in kort geding Art. 584 Ger.W. - Begrip - Waarschijnlijk
bestaan van een recht - Bewarende maatregel.
1372

M

Afgevaardigde van het personeel of kandidaat
bij de verkiezingen - Ontslag - Economische of technische redenen - Begrip.
1287

Onderzoeksgerechten
Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van het
door de vreemde gerechtelijke overheid verleende bevel tot aanhouding
Territoriaal
bevoegde raadkamer.
1272

Onderzoeksgerechten
Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van het
door de vreemde gerechtelijke overheid verleende bevel tot aanhouding - Aard van die
beslissing.
1272

Mandeligheid
Vordering van de eigenaar van een privatieve
scheidingsmuur tot betaling van de prijs voor
het gemeen maken van de muur- Vereisten.
1367

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Beschikking - Tegenwoordigheid van het O.M.
1293

Onderzoeksgerechten

Meineed
Verzegeling van een onverdeelde boedel Begrip.
'
1387

Misdrijf
Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend
misdrijf - Niet-vertonen van een kind - Art.
369bisSw.
1413

Misdrijf
Allerlei - Verzuim - Opzettelijk verzuim Strafbaar verzuim- Voorwaarden.
1413

Beschikking of arrest tot verwijzing - Geen
onwettigheid inzake de bevoegdheid - Aanhangigmaking van de zaak bij het vonnisgerecht - Beslissing geldig zolang ze niet door
het Hof van Cassatie is vernietigd.
1293

Onderzoeksraad voor de Scheepvaart
Onderzoek om de oorzaken van zeevaartongevallen op te sporen en vast te stellen - Beslissing - Voorziening in cassatie.
1337

Onteigening ten algemenen nutte

N

Vergoeding - Waardevermeerdering of -vermindering voortvloeiend uit voorschriften van
een streek-, gewest of gemeentelijk plan van
aanleg.
1277

Onteigening ten algemenen nutte
Natuurramp
Vergoeding van <;le getroffenen - Grenzen.
1257

Voorwaarden - Onteigening met een ander
doe! dan de verwezenlijking van een streek-,
gewest- of gemeentelijk plan van aanleg Wettigheid.
1277
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R

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Herzieningsprocedure - Definitieve vergoeding - Voorlopige vergoeding
die de definitieve vergoeding te boven gaat Teruggave van het surplus en betaling van de
interest daarop.
1279

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Vergoedingen - Kosten
voor de medewerking van een technisch adviseur.
1304

Ontvoering van een kind
Niet-vertonen van een kind - Art. 369bis Sw.
Straf- Verzuim - Opzettelijk verzuim
baar verzuim- Voorwaarden.
1413

Ontvoering van een kind

Raad van State
Nietigverklaring van een administratieve beslissing - Fout van de administratieve overheid.
1353

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Arrondissementsrechtbank - Gezag van het
rechterlijk gewijsde - Omvang.
1375

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Door
de partijen aangevoerde gronden - Bevoegdheid van de rechter om deze door andere te
vervangen - Grenzen.
1377

Niet-vertonen van een kind - Art. 369bis Sw.
- Misdrijf- Soort.
1413 . Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels - GeOnverdeeldheid
schil uitgesloten door het appelverzoekschrift
Verzegeling - Meineed - Begrip.
1387
en de conclusie van de partijen - Arnbtshalve
door de rechter opgeworpen gronden - Voorwaarden.
1377
Openbaar ministerie
Onderzoeksgerechten - Raadkamer - Be- Rechtbanken
schikking - Tegenwoordigheid van het O.M.
Strafzaken ~ Correctionele of politierecht1293
b ank - Bevoegdheid van de rechter om een
nieuw misdrijf in aanmerking te nemen naast
dat omschreven in de akte die de zaak bij
Openbare orde
h em aanhangig maakt - Grenzen.
1384
Wet van 12 juli 1976 be treffende het herstel
van zekere schade veroorzaakt aan private
Rechtbanken
goederen door natuurrampen
Bepalingen
Strafzaken - Verschuiving van de zaak naar
van open bare orde.
1257
een latere datum - Verschuiving op tegenspraak - Verstek - Behandeling van de
Openbare orde
zaak- Wettelijkheid.
1389
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken.
Rechten
van
de
Mens
1358
Art. 6 E.V.R.M. - Uitlevering - Onderzoeksgerechten - Raadkamer - UitvoerbaarverOvereenkomst
klaring van het door de vreemde gerechtelijke
Begrip- Vereiste- Toestemming- Wederoverheid verleende bevel tot aanhouding. 1272
kerige overeenkomst - Overeenkomst door
verwijderde partijen aangegaan - Totstand- Rechten van de Mens
koming.
1332
E.V.R.M., art. 6.2 - Verkeersongeval veroorzaakt met een autovoertuig - Bestuurder
Overeenkomst
niet ge1dentificeerd - Autovoertuig dat was
Rechten en verplichtingen van partijen toevertrouwd aan de beklaagde- Vermoeden
Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw
van schuld- Begrip.
1291
- Goeder trouw - Begrip.
1316

Rechten van de Mens

Overeenkomst
Verbindende kracht- W.A.M.-verzekering Art. 4.1, b, modelpo!is - Toevallige bestuurder.
1330

Overeenkomst
Einde - Gerechtelijke ontbinding - Art.
1184 B.W. - Duurovereenkomst - Ontbinding - Gevolgen - Tijdstip - Uitzondering.
1401

Art. 8 E.V.R.M. - Geneeskunde
Uitoefening van de geneeskunde - Chinese acupunctuur- Geen geneesheer.
1342

Rechten van de Mens
Art. 6.2 E.V.R.M. - Vermoeden van onschuld
- Sche nding - Begrip.
1349

Rechten van de Mens
Art. 5.4 E.V.R.M . - Voorlopige hechtenis Bevestiging van het bevel tot aanhouding -

-7Inzageverlening van het dossier aan de verdediging - Stukken waarvan inzage moet worden verleend.
1349

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Burgerlijke zaken - Onpartijdige rechterlijke instantie - Beslissing
over vordering in kort geding tot uitkering
voor onderhoud tijdens de echtscheidingsprocedure - Beslissing over vordering tot uitkering na echtscheiding.
1365

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Voorlopige h echtenis
Voorlopige invrijheidstelling.
1417

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Redelijke termijn voorgeschreven bij die bepaling - Beoordeling van
die termijn - Bevoegdheid - Voorlopige
hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek van gehechte beklaagde - Gerecht
dat uitspraak doet over dat verzoek.
1417

Rechten van de Mens
Art. 14.2 I.V.B.P.R. - Vermoeden van onschuld - Schending - Begrip.
1349
1272

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Burgerlijke zaken - Nietigverklaring van een administratieve beslissing door
de Raad van State.
1353

Rechterlijk gewijsde
Gezag de.

Burgerlijke zaken

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Onverenigbaarheid - Beslissing over vordering in kort geding tot uitkering voor onderhoud tijdens de echtscheidingsprocedure - Beslissing over vordering
tot uitkering na echtscheiding.
1365

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Verdeling van de zaken
onder de kamers van een zelfde hof van beroep - Toewijzing aan een kamer met een
raadsheer of aan een kamer met drie raadsheren - Incidenten in verband met die verdeling - Regeling.
1365

Redenen van de vonnissen en arresten
Begrip en aard van een motief - Art. 97 Gw.
1413
- Redenen- Begrip.

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden, vermeld in de vordering van de
procureur des Konings, waarnaar de beschikking van de raadkamer verwijst.
1293

Redenen van de vonnissen en arresten

Recht van verdediging
Strafzaken - Nieuw middel.

Rechterlijke organisatie

Bij afwezigheid van conclusie - Verjaring
van de strafvordering- Verplichting voor de
rechter de daden van stuiting te vermelden Voorwaarden.
1390

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken gende conclusie.

Onsamenhan1393

Openbare or1358

Redenen van de vonnissen en arresten

Gezag - Burgerlijke zaken - Arrondissementsrechtbank - Omvang van het rechterlijk gewijsde.
1375

Redenen van de vonnissen en arresten

lRechterlijk gewijsde

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Strafzaken - Bescherming van de
maatschappij - Internering - Nieuwe vervolgingen - Veroordeling - Ge!nterneerde
- Geestestoestand - Beoordeling - Commissie tot bescherming van de maatschappij
- Bevoegdheid.
1419

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Beslissing alvorens recht te
doen - Latere beslissing over de zaak zelf.
1262

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Hof van beroep - Kamer
met een of drie raadsheren - Toewijzing van
de zaken - Betwisting - Incident v66r ieder
ander middel op te werpen.
1262

Op conclusie - Strafzaken - Overweging
waaruit eiser geen enkel rechtsgevolg trekt.
1413
Op conclusie - Strafzaken - Betoog van de
conclusienemer - Veronderstellingen - Mogelijkheden.
1417

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Voorlopige
hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek van de gehechte beklaagde - Conclusie gegrond op art. 6.1 E.V.R.M. - Conclusie ten betoge dat de bij die bepaling voorgeschreven redelijke termijn is overschreden.
1417

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Correctionalisering en contraventionalisering - Beschikking van de raadkamer - Verwijzing naar het vonnisgerecht
- Beslissing van dat gerecht - Onbevoegdheid «ratione loci, - Vernietiging van de beschikking - Verwijzing naar de bevoegde
procureur des Konings.
1416

I
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Rust- en overlevingspensioen
Werknemers - Belgisch overlevingspensioen
- Pensioen van andere aard dat door een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen wordt betaald - Cumulatie - Indexering van het buitenlands pensioen - Art.
51.1 E.E.G.-verordening nr. 1408/71 - Draagwijdte .
1281

Uitlevering
Aan de vreemdeling te betekenen stukken.
1272

Uitlevering
Onderzoeksgerechten
Uitvoerbaarverklaring van het door de vreemde gerechtelijke
overheid verleende bevel tot aanhouding Territoriaal bevoegde raadkamer.
1272

s

Uitlevering
Onderzoeksgerechten - Raadkamer - Uitvoerbaarverklaring van het door de vreemde
gerechtelijke overheid verleende bevel tot
aanhouding - Rechten van de Mens - Art. 6
E.V.R.M.
1272

Samenhang
Strafzaken - Vervolging wegens mededaderschap of medeplichtigheid aan hetzelfde misdrijf - Begrip.
1293

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van ve rwondingen
en onopzettelijk doden - Art. 418 Sw. - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Begrip - Gevolg - Te voorzien gevolg.
1421

Uitlevering
Onderzoeksgerechten
Uitvoerbaarverklaring van het door de vreemde gerechtelijke
overheid verleende bevel tot aanhouding Aard van die beslissing.
1272

Uitlevering
Nieuwe feiten - Plaats - In Belgie - Datum
- Na de uitlevering- Bevoegdheid.
1413

Stedebouw
Bouwvergunning - Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Omvang van die bevoegdheid - Begrip - Waarschijnlijk bestaan van een recht - Werken in uitvoering
- Bewarende maatregel.
1372

v

Stedebouw
Ruimtelijke ordening - Bouwvergunning Vaste inrichting - Begrip.
1269

Verjaring

Straf
Samenloop - E{mdaadse samenloop heid van opzet - Begrip.

Een1397

Verjaring

Straf
Aller lei- Motivering van de strafmaat- Opschorting van de uitspraak.
1336

Strafzaken - Strafvordering de verjaring - Begrip.

Stuiting van
1390

Verjaring

Straf
Allerlei - Sterke dranken - Art. 25 wet van
28 dec. 1983 - Aard van de straf.
1394 ·

Straf
Allerlei - Sterke drank - Art. 29 wet van 28
dec. 1983 - Verzachtende omstandigheden Toepassingsvoorwaarden.
1394

Straf
Allerlei - Sterke drank - Wet van 28 dec.
1983 - Overtreding van art. 26, § 1, 4•, van die
wet - Aard van de straf.
1395

Straf
Allerlei - Art. 195 Sv. - Redengeving.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van
de verjaring- Bevoegdheid van het Hof. 1390

1397

Strafzaken - Strafvordering de verjaring - Begrip.

Stuiting van
1393

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstel - Veroordeling wegens invoer en bezit van verdovende middelen - Uitstel van tenuitvoerlegging- Voorwaarden.
1275

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Sterke drank - Straffen bepaald bij de wet
van 28 dec. 1983 - Uitstel - Toepassingsvoorwaarden.
1395

9Voorlopige hechtenis

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Aangewezen rechter hangigmaking van de zaak.

Aan1340

Art.

6.1
1417

Voorlopige hechtenis

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Art. 4.1, b, modelpolis
1330
- Toeva!lige bestuurder.

Verzekering
W.A.M.-verzekering verwijderde partijen
Uitwerking.

Voorlopige invrijheidstelling
E.V.R.M. - Draagwijdte.

Overeenkomst tussen
Totstandkoming 1332

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Datum waarop de verzekering ingaat.
1332

Verzet
Strafzaken - Strafvordering - Voorziening
tegen een beslissing die een verzet ongedaan
verklaart wegens niet-verschijning - Draagwijdte van de voorziening.
1293

Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek van
de gehechte beklaagde - Afwijzing van het
verzoek - Redengeving - Conclusie gegrond
op art. 6.1 E.V.R.M. - Conclusie ten betoge
dat de bij die bepaling voorgeschreven redelijke termijn is overschreden.
1417

Voorlopige hechtenis
Allerlei - Verbod van vrij verkeer - Onderzoeksgerecht - Motiveringsverplichting. 1341

Voorziening in cassatie
Algemene begrippen - Strafzaken - Voorziening tegen een beslissing die een verzet ongedaan verklaart wegens niet-verschijning Draagwijdte van de voorziening.
1293

Voorziening in cassatie
Verzet
Strafzaken - Strafvordering - Voorziening
tegen een beslissing waarbij een verzet ongedaan wordt verklaard wegens niet-verschijning- Draagwijdte van de voorziening. 1347

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Raadkamer
- Beschikking - Vermelding van de identiteit van de magistraat van het O.M.
1293

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Verschijning
van de beklaagde - Vertegenwoordiging Voorwaarde- Beoordeling.
1347

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding
Inzageverlening van het dossier aan de verdediging - Stukken waarvan inzage moet worden verleend.
1349

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de voorlopige hechtenis Voorziening in cassatie
Invrijheidstelling
achteraf - Gevolg.
1412

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek van
de gehechte beklaagde - Uitspraak over dat
verzoek - Bevoegdheid van het gerecht Art. 6.1 E.V.R.M. - Redelijke termijn voorgeschreven bij die bepaling - Beoordeling van
die termijn.
1417

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek van
de gehechte beklaagde - Uitspraak van het
hof van beroep over dat verzoek - Opdracht
- Afwijzing van het verzoek - Redenen.
1417

Algemene begrippen - Strafzaken - Voorziening tegen een beslissing waarbij een verzet ongedaan wordt verklaard wegens nietverschijning - Draagwijdte van die voorzieci~

~0

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Beslissing op
eenzijdig verzoekschrift - Betekening van
1361
het cassatieberoep.

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissing op eenzijdig
verzoekschrift.
1361

.Voorziening in cassatie
Strafzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafvordering
- Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid.
1293

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
en van betekening - Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Bestreden arrest - Arrest op verzet - Verzet ongedaan Betekening aan de eiser op verzet - Betekening in het buitenland - Cassatieberoep Termijn- Aanvang - Duur.
1347

Voorziening in cassatie
Strafzaken- Vorm- Voorziening tegen een
beschikking van de raadkamer - Verklaring
van voorziening.
1293

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - BurgerJijke partij
eiseres - Betekening van de voorziening Betekening van de verklaring van voorziening
- Bewijs van die betekening.
1332
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Voorziening in cassatie
Strafzaken - Bes!issingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Voorzieningen niet ontvankelijk geworden wegens gemis
aan belang of bestaansreden - Voorlopige
hechtenis - Handhaving - Invrijheidstelling
achteraf.
1412

identificeerd - Autovoertuig dat was toevertrouwd aan de beklaagde - Vermoeden van
schuld- Begrip.
1291

Wegverkeer
Voorrang- Verplichting om voorr ang te verlenen - Begrip.
1267

Werldoosheid

w

Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloos
wegens omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil - Begrip.
1324

Werkloosheid
Wegverkeer
Wegverkeerswet - Wegverkeersreglement .Algemeen - Verkeersongeval veroorzaakt
met een autovoertuig - Bestuurder niet ge-
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Bedrag van de werkloosheidsuitkering Werknemer - Gezinshoofd - Samenwonend
persoon die geen beroepsinkomen geniet Personen verbonden door een leerovereenkomst.
1327

