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1° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - BESLAGRECHTER - DERDE BESLAGENE WORDT
SCHULDENAAR VERKLAARD - BEWAREND
BESLAG ONDER DERDEN- VERKLARING VAN
DE DERDE BESLAGENE - VERKLARING LAATTIJDIG OF MET FEITELIJKE VERGISSING.

2° BESLAG -

BEWAREND BESLAG ONDER
DERDEN - DERDE BESLAGENE - VERKLARING VAN DE DERDE BESLAGENE - VERKLARING LAATTIJDIG OF MET FEITELIJKE VERGISSING DERDE BESLAGENE WORDT
SCHULDENAAR VERKLAARD - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BESLAGRECHTER.

1° en 2° De beslagrechter oordeelt in Ieite, en derhalve op onaantastbare wijze, of de sanctie bepaald in art. 1456
Ger. W. dient te worden toegepast (1).
(DENAYER N.V. T. MARTIN, DONCKERS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8820)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking van 20
september 1990 van de Eerste Voorzitter waarbij de zaak naar de derde
kamer wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1452 en 1456 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het Hof van Beroep te Brussel
vooraf vaststelt en beslist dat de verklaring van derde-beslagene van de verweerders te laat was gedaan en « dat de
argumenten van de (verweerders) die betrekking hebben op latere gebeurtenissen die laattijdigheid niet rechtvaardigen >>, en vervolgens zegt dat het hoger
beroep van eiseres niet gegrond is, het
(1) Zie Cass., 21 feb. 1969 (A.C. 1969, 587); 19
dec. 1988, A.R. nr. 8243 (ibid., 1988-89, nr. 238);
Verslag van Reepinghen, Pasin., 1967, bijl., biz.
512.
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beroepen vonnis bevestigt en eiseres in
de kosten veroordeelt, aileen op grond
dat « ... de strengheid van artikel 1456
van het Gerechtelijk Wetboek verantwoord is wanneer de detde-beslagene
door bedrog, kwade trouw of schuldig
verzuim de goederen van de beslagen
schuldenaar aan het pand van zijn
schuldeisers poogt te onttrekken (Cass.,
16/2/1984, J.T., 1985, blz. 142); dat te dezen noch het bedrog, noch de kwade
trouw, noch het schuldig verzuim zijn
aangetoond; dat het dictum van de eerste
rechter door die motieven wordt verantwoord » (arrest blz. 4),

terwijl, enerzijds, ingevolge artikel
1452 van het Gerechtelijk Wetboek de
derde-beslagene gehouden is binnen vijftien dagen na het derden-beslag verklaring te doen van de sommen of zaken
die het voorwerp zijn van het beslag en
dat hij nauwkeurig alle dienstige gegevens voor de vaststelling van de rechten
van de partijen moet vermelden en, anderzijds, artikel 1456 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien hij zijn
.verklaring niet heeft gedaan binnen de
wettelijke termijn, of ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, de derde-beslagene, die daartoe voor de beslagrechter wordt opgeroepen, geheel of ten dele
schuldenaar wordt verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag, onverminderd de kosten van de tegen hem
ingestelde procedure, die in die gevallen
te zijnen laste vallen; uit artikel 1456 van
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de
rechter de derde-beslagene tot gewone
schuldeiser kan verklaren als hij vaststelt dat de derde-beslagene zijn verklaring niet binnen de wettelijke termijn
heeft gedaan; artikel 1456 van het Gerechtelijk Wetboek, voor het opleggen
van de daarin bepaalde sanctie, helemaal
niet vereist dat er bedrog, kwade trouw
of schuldig verzuim vanwege de derdebeslagene is aangetoond; het hof van beroep in zijn arrest het toepassingsgebied
van artikel 1456 van het Gerechtelijk
Wetboek beperkt tot de gevallen waarin
de derde-beslagene door bedrog, kwade
trouw of schuldig verzuim de goederen
van de beslagen schuldenaar aan het
pand van zijn schuldeisers poogt te onttrekken, terwijl die beperking uit de
tekst ervan niet kan worden afgeleid; het
hof van beroep aldus aan de wet iets toevoegt; daaruit volgt dat het hof van beroep, door te zeggen dat het hager beroep en de vordering van eiseres niet
gegrond zijn, na te hebbe~ vastgesteld
dat de verklaring van de derde-beslagene
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te laat was gedaan, enkel op grond dat
te dezen noch het bedrog, noch de kwade
trouw, noch het schuldig verzuim zijn
aangetoond, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 1452 en 1456 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Nr. 175

1° en 2° Het staat in de regel aan de
rechter, wa.arbij een op een bepaling
van vreemd recht gegronde vordering
aanhangig is, de inhoud, de betekenis
en de draagwijdte van dat recht te bepalen, in voorkomend geval na daarover de nodige inlichtingen te hebben
ingewonnen, met eerbiediging van het
recht van verdediging (1).

Overwegende dat het arrest door
de bekritiseerde beschouwingen niet
beslist dat de derde-beslagene aileen
(VIALARS T. DIAMANT BOART N.V.)
schuldenaar kan worden verklaard
van de oorzaken van het beslag in
ARREST ( vertaJing)
geval van bedrog, kwade trouw of
schuldig verzuim, maar alleen de
(A.R. nr. 896a)
omstandigheden karakteriseert die
het hof van beroep in aanmerking
heeft genomen bij de uitoefening ·
HET HOF; - Gelet op het bestrevan de beoordelingsmacht die het den arrest, op 16 maart 1988 door
krachtens artikel 1456 van het Ge- het Arbeidshof te Brussel gewezen;
rechtelijk Wetboek heeft;
Dat het middel niet kan worden
Over het derde middel: schending van
aangenomen;
de artikelen 1315 van het Burgerlijk WetOm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
a december 1990 - a• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
Verbist en Simont.
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1o VORDERING IN RECI-ITE -

RECHTER WAARBIJ EEN OP EEN BEPALING VAN
VREEMD RECHT GEGRONDE VORDERING AANHANGIG IS - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.

2° VREEMDE WET

VORDERING IN
RECHTE - RECHTER WAARBIJ EEN OP EEN
BEPALING VAN VREEMD RECHT GEGRONDE
VORDERING AANHANGIG IS - VERPLICHTING
VAN DE RECHTER.

boek, 5 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van de algemene
rechtsbeginselen inzake bet ambt van de
rechter, het tegensprekelijk karakter van
de debatten en de eerbiediging van bet
recht van verdediging,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat eisers rechtsvordering verjaard is ingevolge artikel VI van de federale Arbeidswet
nr. 8 van de Verenigde Arabische Emiraten, die van kracht is in de Staat Abu
Dhabi, waarvan de wet toepasselijk is op
de verjaring van de genoemde rechtsvordering; dat het arrest vaststelt dat dit artikel VI een verjaringstermijn van een
jaar bepaalt, te rekenen van bet ontstaan van bet recht waarop de rechtsvordering is gegrond, dat er meer dan een
jaar is verlopen tussen bet ontstaan van
het recht op de verscbillende door eiser
gevorderde bedragen en het instellen
van zijn rechtsvordering op 23 oktober
1983, en dat de stuiting van de verjaring
die, volgens eiser, zou volgen uit een
door verweerster op ao november 1982
opgestelde afrekening, en die een schuld-

1-----------------{1) Zie Cass., 9 okt. 1980, A.R. nr. 6142 (A.C.,
1980-81, nr. 90), en de cone!. van proc.-gen.
Krings, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1981, I,
159, inzonderheid biz. 168 en 169; 23 feb. 1984,
A.R. nr. 7025 (ibid., 1983-84, nr. 353); 3 juni
1985, A.R. nr. 7339 (ibid., 1984-85, nr. 597); 12
dec. 1985, A.R. nr. 7444 (ibid. 1985-86, nr. 256);
10 maart 1988, A.R. nr. 7865 (ibid., 1987-88, nr.
430); 29 nov. 1990, A.R. nr. 8652, supra, nr. 169.
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bekentenis uitmaakt, niet in aanmerking
kan worden genomen en zulks op grond :
• ... dat (eiser) met geen woord rept over
de oorzaken van schorsing of stuiting in
de wetgeving van het Emiraat (Abu Dhabi); dat hij zulks diende te doen aangezien bij betoogt dat de verjaring bedoeld
in artikel VI van de in Abu Dhabi toepasselijke wet, is gestuit... ; dat (eiser)
niet aantoont dat de verjaring bepaald in
voornoemd artikel VI gestuit of geschorst is »;

terwijl de regel dat de bewijslast rust
op eiser van toepassing is op de feiten
van de zaak maar niet op het toepasselijke recht; de rechter die heeft beslist
dat het geschi.l op grond van vreemd
recht moet worden beslecht, de inhoud
van dat recht moet nagaan, ook zonder
de medewerking van de partijen, maar
met eerbiediging van het tegensprekelijk
karakter van de debatten en het recht
van verdediging; de rechter te dezen dus
diende na te gaan of, enerzijds, de verjaring ingevolge de in het Emiraat Abu
Dhabi van kracht zijnde wetgeving kon
worden gestuit door een schuldbekentenis en wat het gevolg van die stuiting
was en, anderzijds, of de akte van 30 november 1982, volgens de genoemde wetgeving, een schuldbetekenis uitmaakte;
de rechter althans, alvorens het door eiser op de stuiting van de verjaring gesteunde middel af te wijzen op grond dat
eiser niet aantoonde wat de desbetreffende inhoud van de toepasselijke wetgeving was, eiser diende te verzoeken die
gegevens over te leggen en aan een tegensprekelijk debat te onderwerpen; de
rechter, door het middel afgeleid uit het
bestaan van een verjaringstuitende handeling af te wijzen alleen op grond dat
eiser de inhoud van de toepasselijke
vreemde wetgeving niet aantoont, te kort
deed aan de vereisten van zijn ambt; hij
bovendien de regels inzake de bewijslast
in burgerlijke zaken verkeerd toepaste
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek en van het Gerechtelijk Wethoek en van de algemene beginselen inzake het ambt van de rechter); de rechter bovendien, nu hij de partijen niet
verzocht de inhoud te verduidelijken van
de vreemde wetgeving die inzake stuiting van verjaring van toepassing is en
de gevolgen van het ontbreken van bewijs van die inhoud, het tegensprekelijk
karakter van de debatten en het recht
van verdediging niet heeft geerbiedigd
(miskenning van de algemene beginselen
inzake het tegensprekelijk karakter van
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de debatten en de eerbiediging van het
recht van verdediging) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser bij conclusie betoogde
dat de op 30 november 1982 door
verweerster opgestelde afrekening
een schuldbekentenis uitmaakte en,
bijgevolg, de verjaring had gestuit;
Overwegende dat het arbeidshof,
nu het beslist dat de wet van de
Staat Abu Dhabi toepasselijk is op
de verjaring van de vordering, dient
na te gaan en te bepalen wat de inhoud en de draagwijdte van die
vreemde wet is;
Dat het arrest, nu het op grond
van de in het middel overgenomen
redenen beslist dat eiser de oorzaken van stuiting of schorsing die in
de genoemde wet zouden bestaan,
moet aantonen, het ambt van de
rechter miskent en het onderzoek
en de vaststelling van de inhoud en
de draagwijdte van de toepasselijke
wet doet afhangen van de regels inzake de bewijslast, welke regels aileen op de feiten van de zaak toepasselijk zijn;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat het tweede middel, dat tot geen ruimere vernietiging kan leiden, geen antwoord behoeft;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het beslist dat alleen de wet van het
Emiraat Abu Dhabi toepasselijk is
op de verjaring van de vordering;
beveelt dat van dit arrest melding
wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigd arrest; veroordeelt eiser tot betaling van een
derde van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Luik.
3 december 1990 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Parmentier- Ge-
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Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Simont.
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3° en 4° De appelrechters die, na de beklaagde wegens overtreding van de
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw te hebben veroordeeld tot een
straf en tot het herstel van de plaats
in de vorige staat binnen zes maanden
van het in kracht van gewijsde gaan
van het arrest, hem veroordelen om
aan de burgerlijke partij een dwangsom te betalen per dag vanaf de dag
volgend op het verstrijken van die termijn van zes maanden, beslissen zodoende enkel, met toepassing van art.
138bis, vierde lid, Ger. W., dat de veroordeelde pas na afloop van die termijn van zes maanden de dwangsom
zal kunnen verbeuren en doen geen afbreuk aan het vereiste van het derde
lid van die wetsbepaling (2).

1° RECHTERLIJKE MACHT -

STEDEBOUW - ART. 65, § 1, A, WET RUIMTELIJKE
ORDENING EN STEDEBOUW - VORDERING
VAN DE BESTUURSOVERHEID TOT HERSTEL
VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE HOVEN
EN RECHTBANKEN.

20

STEDEBOUW -

ART. 65, § 1, A, WET
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW VORDERING VAN DE BESTUURSOVERHEID
TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE
STAAT- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN
DE HOVEN EN RECHTBANKEN.

(JOOKEN EA T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 3363)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de rechtsvordering van het open3° DWANGSOM - STEDEBOUW- STRAF- baar ministerie :
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
a. waarbij de eisers tot een boete,
- VEROORDELING TOT HERSTEL VAN DE
vervangende gevangenisstraf en in
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - DRAAGWIJDde kosten van die rechtsvordering
TE.
zijn veroordeeld :
Overwegende dat de substanWHe
4° STEDEBOUW - SANCTIE - STRAFZAof op straffe van nietigheid voorgeKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING schreven rechtsvormen in acht zijn
VEROORDELING TOT HERSTEL VAN DE
PLAATS IN DE VORIGE STAAT- DWANGSOM
genomen en de beslissing overeen- DRAAGWIJDTE.
komstig de wet is gewezen;
b. waarbij de eisers tot herstel
1° en 2° Het behoort tot de bevoegdheid van de plaats in de vorige staat worvan de Rechterlijke Macht de vordering van de gemachtigde ambtenaar op den veroordeeld :
haar externe en interne wettigheid te
toetsen en te onderzoeken of ze
strookt met de wet dan wei op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter
staat de opportuniteit van die vordering te beoordelen (1).

Over het tweede en het derde middel
.samen:
het tweede, gesteld als volgt : Door het
arrest wordt gesteld dat in casu de burgerlijke partij over geen andere mogelijkheid beschikt dan te vorderen dat de

(1) Zie Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 7489
(A.C., 1984-85, nr. 491).

{2) Zie Cass., 22 juni 1989, A.R. nr. 8245
(A.C., 1988-89, nr. 624).
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plaats in de vorige toestand zou hersteld
worden. Om dit te staven wordt verwezen naar artikel 65, § 3, van de wet van
29 maart 1962 op de ruimtelijke ordening
en stedebouw. Dit artikel bepaalt volgens
het arrest in welke gevallen het principe
van de meerwaarde kan toegepast worden, zodat er zeker geen sprake kan zijn
van willekeur in hoofde van de burgerlijke partij bij het vorderen van bepaalde
maatregelen. Door aldus te motiveren
schendt het bestreden arrest artikel 65
van de wet van 29 maart 1962 op de
ruimtelijke ordening en stedebouw. lnderdaad voorziet artikel 65, § 1, in niet
minder dan 3 mogelijkheden bij een
bouwmisdrijf : herstel van de plaats in
de oorspronkelijke toestand, het uitvoeren van aanpassingswerken of het betalen van een meerwaarde verkregen door
het goed ten gevolge van een inbreuk.
Zowel het openbaar ministerie, de gemachtigde ambtenaar van stedebouw,
het college van burgemeester en schepenen, alsmede het Vlaamse Gewest hebben dus keuzemogelijkheden in tegenstelling met hetgeen het arrest doet
veronderstellen. Artikel 65, § 3, voorziet
het stelsel van de transactie, doch dit
werd niet gevraagd door betichten : zij
vroegen de eventuele betaling van een
meerwaarde verkregen door het goed ten
gevolge van een inbreuk. Artikel 65, § 3,
voorziet ten slotte in welke gevallen een
transactie mogelijk is. Het arrest heeft
deze mogelijkheid geweigerd te onderzoeken, zonder tevens bijkomend te onderzoeken of de wettelijke voorwaarden
van artikel 65, § 3, al dan niet vervuld
waren. Aldus schendt het arrest ook artikel 97 van de Grondwet door een onvoldoende, en niet controleerbare motivering,

het derde, gesteld als volgt : De Rechterlijke Macht heeft controle op de herstelmaatregelen die gevorderd worden in
het kader van de wet op ruimtelijke ordening en stedebouw. Dit controlerecht
heeft een inhoudelijke betekenis en betreft de maatregel die gevorderd wordt
als dusdanig. De Rechterlijke Macht
komt aan haar controletaak tekort indien ze er zich toe beperkt vast te stellen
dat de administratie en het Vlaamse Gewest een voldoende belang hadden als
dusdanig bij het vorderen van een herstelmaatregel. Er dient tevens onderzocht te worden bij betwisting of de gevorderde herstelmaatregel kaderde in de
opdracht van het bestuur een goede
ruimtelijke en stedebouwkundige ordening uit te bouwen. Door dit in casu in
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aanwezigheid van nadrukkelijke besluiten van de eisers niet te hebben onderzocht schendt het arrest de artikelen 92
en 97 van de Grondwet, artikel 107 van
de Grondwet en artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens (R. W., 1988-1989,
·« De herstelmaatregelen inzake stedebouw •, kol. 1000 en volgende, inzonder.
1006) :

Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de Rechterlijke
Macht behoort de vordering van de
gemachtigde ambtenaar op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt
met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter
staat de opportuniteit van die vorderingen te beoordelen;
Overwegende dat de appelrechters
als volgt considereren: « dat (de eisers), enerzijds, toegeven dat de
burgerlijke partij beschikt over een
aantal middelen om aan de bouwovertreding een einde te stellen,
doch anderzijds, stellen dat de burgerlijke partij niet willekeurig mag
beslissen welk middel daartoe zal
aangewend worden : onder andere
herstel of betaling van een meerwaarde: dat (de eisers) aanbieden
een meerwaarde te betalen; (... ) dat
artikel 65 van de wet inzake ruimtelijke ordening de rechter geen vrije
keuze laat welke maatregelen dienen uitgesproken te worden om een
einde te stellen aan de overtredingen; (... ) dat in § 3 van voormeld artikel bepaald wordt in welke gevallen het principe van de meerwaarde
kan toegepast worden, zodat er zeker geen sprake kan zijn van willekeur in hoofde van de burgerlijke
partij bij het vorderen van bepaalde
maatregelen; (...) dat de aard van de
in concreto door (de eisers) gepleegde inbreuken de burgerlijke partij
niet toelaten haar vordering te beperken tot de betaling van een
meerwaarde door beklaagden; dat in
casu de burgerlijke partij over geen
andere mogelijkheid beschikt dante
vorderen dat de plaats in de vorige
staat zou worden hersteld; (...) dat
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de burgerlijke partij uit voormelde
wet zelf haar recht put het herstel
te vorderen en dus wel over een voldoende belang beschikt; (... ) dat uit
het voorgaande voldoende blijkt dat
de burgerlijke partij bij het uitoefenen van haar vordering geen misbruik van haar recht maakt »;
Overwegende dat de appelrechters
met die motivering niet ontkennen
dat artikel 65 van de Stedebouwwet
verschillende mogelijkheden van
herstel bepaalt; dat zij te kennen geven dat de rechter geen vrije keuze
heeft bij het bevelen van dat herstel
en dat de derde paragraaf van voornoemd artikel de gevallen omschrijft waarin « het principe van de
meerwaarde kan toegepast worden>>;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat de aard van de in concreto door de eisers gepleegde overtreding bepalend is geweest voor de
keuze van de vorm van herstel en
niet een willekeurige beslissing van
de tot vorderen gerechtigde persoon
zodat te dezen geen misbruik van
recht aangewend werd;
Dat de appelrechters zodoende eisers verweer beantwoorden en hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat ook wat die
beslissing betreft de substantiEHe of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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op dezelfde middelen, weergegeven
onder de rubriek A.b hierboven, niet
kunnen worden aangenomen;
b. waarbij de eisers veroordeeld
worden tot het betalen van een
dwangsom:
Over het eerste middel, als volgt gesteld : Het arrest van 2 maart 1989 van
de elfde correctionele kamer bij het Hof
van Beroep te Antwerpen bevestigt in aile beschikkingen een vonnis van 11 oktober 1988 gewezen door de dertiende correctionele kamer bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt. Bij dat vonnis
werden de eisers solidair veroordeeld om
te betalen aan de burgerlijke partij een
dwangsom van 1.000 frank per dag vanaf
de dag volgend op het verstrijken van
voormelde termijn van 6 maanden. Bedoeld werd een termijn van 6 maanden
binnen het in kracht van gewijsde treden van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Hasselt. Deze beschikking
werd volledig overgenomen door het arrest van 2 maart 1989. Door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wethoek. Inderdaad kan een dwangsom
slechts verschuldigd zijn na betekening
van een vonnis of arrest, en niet na het
louter in kracht van gewijsde treden van
een vonnis of arrest. De betekening is
een essentii:He vorm- en grondvoorwaarde om de dwangsom effectief te Iaten lopen:

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de eisers veroordeelt als weergegeven in het middel; dat het zodoende, met toepassing van artikel
1385bis, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, enkel beslist dat de
eisers pas na verloop van de aangewezen termijn, zijnde te dezen zes
maanden na het in kracht van geB. In zoverre de voorzieningen ge- wijsde treden van het bestreden arricht zijn tegen de beslissingen op rest, de dwangsom zullen kunnen
de tegen hen gerichte civielrechte- verbeuren; dat die beslissing geen
lijke vorderingen van de verweerder afbreuk doet aan het vereiste van
het Vlaamse Gewest :
het derde lid van die wetsbepaling;
a. waarbij de eisers tot herstel
Dat het middel niet kan worden
van de plaats in de vorige staat wor- aangenomen;
den veroordeeld :
Over het tweede en het derde
middel:
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat de middelen om voorzieningen; veroordeelt de eisers
de redenen vermeld in het antwoord in de kosten.

Nr. 177
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4 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Gryse en M. Mondelaers, Hasselt.
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(VERVYNCK T. VAN HERZEELE)
ARREST

(A.R. nr. 3889)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 september 1989 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat de voorziening
enkel
gericht is tegen de beslissing
Nr. 177
waarbij de correctionele rechtbank,
.na de strafvordering ten laste van
eiser door verj aring vervallen te
2• KAMEB. - 4 december 1990
hebben verklaard, eiser veroordeelt
op de civielrechtelijke vordering van
1° WEITEN, DECRETEN, ORDONNAN- verweerder tegen hem;
TIEN, BESLUITEN -

BEGRIPPEN, VEREISTEN - GEMEENTEVERORDENING - BEKENDMAKING - BEWIJS - BEGRIP.

2° GEMEENTE
NING GRIP.

GEMEENTEVERORDEBEKENDMAKING - BEWIJS - BE-

1° en 2° Bij gebrek a an K.B. waarbij, se-

dert de wijziging van art. 102 Gemeentewet bij de wet van 30 dec. 1887, het
feit en de datum van de bekendmaking van de reglementen en besluiten
worden vastgesteld, mag het bewijs
van die feitelijke omstandigheid worden geleverd door aile daartoe regelmatig aangevoerde bewijsmiddelen
waarvan de feitenrechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt, terwijl het aan het Hoi staat na te gaan
of de rechter uit de door hem gedane
vaststellingen de gevolgen heeft kunnen afleiden die hij eruit afleidt; het
bewijs van de bekendmaking van de
gemeenteverordening en van de datum
ervan kan de rechter vinden in de
stukken die, om te voldoen aan het
K.B. nr. 139 van 12 nov. 1849, ter gritfie van de rechtbank van eerste aanleg
en van het vredegerecht zijn nedergelegd en ingeschreven (1). (Art. 102 Gemeentewet.)
(1) De oorspronkelijke tekst van art. 102 Gemeentewet (wet 30 maart 1836 - Nederlandse
vertaling aangenomen bij K.B. 21.11.1927) luidde:
« De reglementen en verordeningen van de
Raad of van het college worden door toedoen
van de burgemeester en schepenen bekendge-

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)

1----------------(Vervolg noot van vorige kolom.)
maakt door middel van omroeping en van aanplakking; in de plattelandsgemeenten geschiedt de bekendmaking na de kerkdienst.
In dringende gevallen, mag het college van
burgemeester en schepenen in laatstbedoelde
gemeenten de bekendmakingen op zodanige
wijze doen als het raadzaam acht.
Die reglementen en verordeningen zijn verbindend de vijfde dag na hun bekendmaking,
behalve wanneer het reglement of de verordening een kortere tijd bepaalt.
Zij worden bekendgemaakt naar het volgende formulier :
De gemeenteraad (of het college van burgemeester en schepenen) van de gemeente ... ,
provincie ... , besluit of beveelt. »
Op grond « dat het nuttig is, door een officiele verklaring, de daad en de dagtekening
van de bekendmakingen te doen bestatigen
die in elke gemeente, in uitvoering van voormeld artikel (bedoeld wordt : voormeld artikel
102) hebben plaatsgehad » heeft het K.B. nummer 139 van 12 november 1849 over de te volgen handelswijze voor het bestatigen van de
bekendmaking der reglementen van plaatselijke politie bepaald dat :
« - het college van burgemeester en schepenen de daad en de dagtekening der bekendmakingen die in de gemeente zullen plaatshebben, bestatigen overeenkomstig art. 102 der
gemeentewet en dat te dien einde door de gemeentesecretaris een register zonder wit noch
ruimte tussen de linien en door de burgemeester genummerd en gekanttekend, zal gehouden worden, waarin de verklaring van bekendmaking zal worden aangetekend seffens na de
volbrenging van de formaliteit;
- die verklarging voor het college, door <ie
burgemeester en de secretaris gedagtekend en
ondertekend, zal luiden als bepaald in het
K.B.;

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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Over het eerste, het tweede en het
vierde middel samen,
het eerste : schending, verkeerde interpretatie en toepassing van de artikelen
97, 107, 129 van de Grondwet, 102 en 78
van de Gemeentewet,
doordat de appelrechter vaststelt dat,
nu in artikel 11 van bet gemeentereglement van de gemeente Evergem werd
bepaald dat deze beslissing in werking
zou treden na de afkondiging voorgeschreven door de Gemeentewet, en in
uitvoering van artikel 78 van de Gemeentewet en het koninklijk besluit van
12 november 1849, de notificatie van de
publikatie is geschied op de correctionele
griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent op 8 oktober 1984, waar
het gemeentereglement werd ingeschreven onder het nummer 7044/84, en daaruit wettig afleidt dat de bekendmaking
van het gemeentereglement op grond
waarvan eiser werd vervolgd, wettig is
geschied en hij op basis daarvan kan
worden vervolgd,
terwijl de appelrechter had moeten
vaststellen dat bij toepassing van artikel
78 van de Gemeentewet afschriften van
politieverordeningen en niet de publikatie ervan toegezonden worden aan de
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van het vredegerecht, en
{Vervolg noot van vorige biz.)
-

binnen vierentwintig (Nederlandse tekst
- « achtenveertig » in Franse tekst) uren door
de zorgen van het college van burgemeester
en schepenen, afschrift van elke verklaring zal
gezonden worden aan de bestendige deputatie
van de provincieraad die het zal doen plaatsen
in het Bestuursmemoriaal en bovendien zodanig afschrift, wat de politiereglementen betreft, binnen zelfde termijn, zal gezonden worden naar de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg en naar het vredegerecht, waar
het zal aangetekend worden op het register
dat bestemd is tot inschrijving van gezegde
ordonnantien, ter zijde van de akte die het
aangaat. »
Een arrest van 9 januari 1882 van het Hof
(Bull., en Pas., 1882, I, 25) benadrukt dat de
bekendmaking geschiedt als bepaald in art.
102 Gemeentewet en dat die formaliteiten de
enige zijn die tot doe! hebben het reglement
ter kennis te brengen van degenen die het betreft, terwijl de andere maatregelen (nl. het
zenden van een afschrift van het reglement of
van een getuigschrift die de bekendmaking en
de datum ervan vaststelt) daarop geen invloed
uitoefenen doch er enkel op gericht zijn de
taak te vergemakkelijken van de ambtenaren
die belast zijn de overtredingen van het reglement te bestraffen.

{Zie vervolg noot op volgende kolom.)

Nr. 177

dat anderzijds aan de in artikel 102 van
de Gemeentewet bedoelde publikatie aileen voldaan wordt door omroeping en
aanplakking van de algehele tekst van
het reglement; zodat de appelrechter uit
de vaststelling van de notificatie van de
publikatie op de correctionele griffie van
de Rechtbank van Eerste Aanleg van
Gent op 8 oktober 1984 en waar het gemeentereglement werd ingeschreven onder het nummer 7044/84, niet wettig kon
afleiden dat de bekendmaking van het
kwestig gemeentereglement van 24 november 1983 is geschied conform artikel
102 Gemeentewet en wettig zou zijn gedaan;
het tweede: schending, verkeerde interpretatie en toepassing van de artikelen 97, 107, 129 van de Grondwet, 102 en
78 van de Gemeentewet,
doordat de appelrechter vaststelt dat
de bekendmaking van het gemeentereglement wettig is geschied en eiser op
basis daarvan kan worden vervolgd,

terwijl de appelrechter had moeten
vaststellen dat het gemeentereglement
niet wettig was betekend wegens gebrek
aan omroeping of aanplakking van de
volledige tekst van het reglement en de
appelrechter had moeten vaststellen dat
geen gemeentereglement verbindend is
{Vervolg noot van vorige kolom.)
Bij art. 21 wet 30 december 1887 houdende
wijziging der provincie- en gemeentewet werden aan de voormelde tekst van art. 102 Gemeentewet twee !eden toegevoegd, nl. :
« Het feit en de dagtekening der afkondiging
van de reglementen en besluiten worden vastgesteld in de vorm te bepalen bij koninklijk
besluit.
Het zal voortaan verboden wezen de wetteJijkheid van reglementen en besluiten dagtekenende van vroeger dan deze wet te betwisten,
om reden dat zij slechts afgekondigd zijn bij
middel van plakbrieven of van proclamatie. »
Zoals de arresten van het Hof van 27 maart
1899 (Bull. en Pas., 1899, I, 153), 20 juli 1951
(A.C., 1951, 693), 14 januari 1952 (A.C., 1952,
230) en 16 mei 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 998)
onderstrepen, heeft geen enkel koninklijk besluit, genomen ter uitvoering van art. 21 van
de wet van 30 december 1887, tot toen de wijze
bepaald waarop het feit en de datum van de
bekendmaking worden vastgesteld en mag derhalve het bewijs van dit feitelijk gegeven door
aile wettelijke bewijsmiddelen worden aangebracht, o.a. door - arresten van 20 juli 1951
en 14 januari 1952 - een formeel attest van
de burgemeester dat vaststelt dat de afkondiging en aanplakking zijn geschied.

{Zie vervolg noot op volgende biz.)

Nr. 177
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voor eiser dan na bekend te zijn gemaakt in de vorm door de wet bepaald;
zodat de appelrechter uit de vaststelling
niet wettig kon afleiden dat bekendmaking van bet gemeentereglement wettig
is geschied en verbindend voor eiser;
het vierde: schending, verkeerde interpretatie en toepassing van de artikelen
97, 107 van de Grondwet, 102 van de Gemeentewet en 1382 van bet Burgerlijk
Wetboek,
doordat de appelrechter in overweging
nam dat de door de burgerlijke partij gevorderde schadevergoeding gegrond is
en door de eerste rechter gepast werd
begroot,
terwijl de appelrechter had dienen in
overweging te nemen dat wegens gebrek
aan integrale bekendmaking bet gemeentereglement niet verbindend was
voor eiser en hij derhalve geen inbreuk
kon plegen op kwestig reglement en dit
geen fout in hoofde van eiser uitmaakte
waardoor de burgerlijke partij herstel
van schade kon bekomen; zodat de
appelrechter niet kon besluiten tot de gegrondheid van de vordering van de burgerlijke partij en zich onbevoegd had
dienen te verklaren om kennis te nemen
van die vordering :

Overwegende dat eiser werd vervolgd om, met overtreding van het
politiereglement van de gemeente
(Vervolg noot van vorige biz.)
Aan te stippen is dat in latere arresten van
het Hof [ o.a. Cass., 3 november 1975 (A.C.,
1976, 296}, 11 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1187), 27
maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 436), 8 oktober
1981 (A.C., 1981-82, nr. 100}] en 18 december
1984 (A.C., 1984-85, nr. 244) nog enkel werd gezegd « dat geen enkel K.B. genomen ter uitvoering van voornoemde wetsbepaling (d.i. art.
102 Gemeentewet) de wijze heeft bepaald
waarop het feit en de datum van de bekendmaking moeten worden vastgesteld », derhalve
met weglating van de woorden « genomen ter
uitvoering van art. 21 van de wet van 30 december 1887 ».
Het blijkt niet dat het K.B. 12 november
1849 hetzij door de wet van 30 december 1887
hetzij door enige andere wet of door een K.B.
is opgeheven. Bij gebrek aan een K.B., genemen ter uitvoering van art. 21 wet 30 december 1887, valt men terug op het K.B. 12 november 1849 dat moet worden toegepast en
waarvan de naleving volstaat om het feit en de
datum van de bekendmaking van het reglement te bewijzen [Cass., 27 maart 1899 (Bull.
en Pas., 1899, I, 153); DOVILLEE en WILIQUET La

loi communale du 30 mars 1836 - Lois modificatives et complementaires, druk 1933, nr.
(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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Evergem van 24 november 1983, gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad van 27 september 1984,
als houder van honden verzuimd te
hebben deze dieren zodanig te huisvesten dat het door hen voortgebrachte geluid niet van aard was
tussen 22 uur en 7 uur de rust te
storen;
Overwegende dat het vonnis, in
antwoord op eisers betoog dat niet
bewezen was dat de gehele tekst
van de verordening door aanplakking of omroeping was bekendgemaakt, beslist : « Nu in artikel 11
van (het) gemeentereglement van de
gemeente Evergem werd bepaald
dat deze beslissing in werking zou
treden na de afkondiging voorgeschreven door de Gemeentewet, en
in uitvoering van artikel 78 van de
Geme(mtewet en het koninklijk besluit van 12 november 1849, de notificatie van de publikatie is geschied

1----------------(Vervolg noot van vorige kolom.)
1568; DEMBOUR, Les· pouvoirs de police administrative generale des autorites locales,· druk
1956, nrs. 115-116; WILKIN, Precis du droit communal, druk 1959, nr. 276]. De ontstentenis
van het door het K.B. 12 november 1849 opgelegd sturen van een afschrift van het politiereglement aan de bestendige deputatie en aan
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
en van het vredegerecht heeft evenwel geen
invloed op het bindend karakter van het politiereglement waarvoor aileen de bekendmaking door middel van omroeping en aanplakking is vereist. De verme!ding in het Bestuursmemoriaal en de neerlegging van een afschrift
van het politiereglement hebben aileen tot
doe! de !eden van het openbaar ministerie te
verwittigen van het bestaan van het politiereglement en de !eden van het openbaar ministerie en' de rechters toe te Iaten kennis te nemen van de tekst van het reglement wanneer
dit moet worden toegepast (Cass., 9 januari
1882, Bull. en Pas., 1882, I, 25; Cass., 3 november 1975, A.C., 1976, 296, en de noot 1. DeVILLEE en WILIQUET, op. cit., nrs. 918-919. DEMBOUR, op. cit., nrs. 115-116. Les Novelles, Lois
polit. et admin., dee! I, les instructions communales, nr. 807).
De tekst van de artt. 78 en 102 van de Gemeentewet van 1836 en van de wijzigingen ervan is thans opgenomen in het K.B. van 24 juni 1988 tot codificatie van de Gemeentewet
onder het opschrift « Nieuwe Gemeentewet »,
bekrachtigd bij art. 1 van de wet van 26 mei
1989, respectievelijk in de artt. 119 en ·112 tot
115, gewijzigd bij de wet van 8 april 1991.
A.T.

Nr. 178
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op de correctionele griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg 'te
Gent op 8 oktober 1984, waar het gemeentereglement werd ingeschreven
onder het nummer 7044/84, leidt de
rechtbank hieruit wettig af dat de
bekendmaking van het gemeentereglement (... ) wettig is geschied (...) ~>;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 102, eerste lid, van de te dezen toepasselijke Gemeentewet, de
reglementen en verordeningen van
de gemeenteraad door omroeping en
aanplakking
worden
bekendgemaakt; dat van de bekendmaking en
van de datum van de bekendmaking
moet blijken op de bij koninklijk besluit te bepalen wijze;
Overwegende dat het koninklijk
besluit nummer 139 van 12 november 1849 ter uitvoering van bedoeld
artikel 102 bepaalt dat het college
van burgemeester en schepenen de
daad en de dagtekening van de bekendmakingen die in de gemeente
plaatshadden, zal vaststellen overeenkomstig artikel 102 van de genoemde wet en dat te dien einde
door de gemeentesecretaris een register, zonder wit noch ruimte tussen de lijnen en door de burgemeester genummerd en gekorttekend, zal
gehouden worden, register waarin
de verklaring van bekendmaking,
voor het college door de burgemeester en de secretaris gedagtekend en
ondertekend, zal luiden als bepaald
in het koninklijk besluit; dat het
verder bepaalt dat binnen vierentwintig (2) uren door de zorgen van
het college een afschrift van elke
verklaring zal gezonden worden aan
de bestendige deputatie van de provincieraad die het zal doen plaatsen
in het Bestuursmemoriaal en dat bovendien zodanig afschrift, wat de
politiereglementen betreft, binnen
dezelfde termijn zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank
van eerste aanleg en aan het vredegerecht waar het zal worden aangetekend in het register bestemd tot

inschrijving van die reglementen ter
zijde van de akte die het aangaat;
Overwegende dat die bepalingen
niet beletten dat het bewijs van de
bekendmaking en van de datum van
bekendmaking door alle bewijsmiddelen kan worden geleverd; dat de
rechter op onaantastbare wijze in
feite de bewijswaarde beoordeelt
van de daartoe regelmatig aangevoerde bewijsmiddelen; dat het aan
het Hof staat na te gaan of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen de gevolgtrekkingen heeft
kunnen afleiden die hij eruit afleidt;
Overwegende dat te dezen uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de appelrechters uit de door hen gedane
vaststellingen, weergegeven hiervoren, hebben kunnen afleiden dat de
bekendmaking, zowel wat betreft
het politiereglement van 24 november 1983 als de wijziging ervan door
het politiereglement van 27 september 1984, wettig was geschied;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete- GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. van Heeke, Gent.

Nr. 178
2•

KAMER -

5 december 1990

1° VERZEKERING
(2) Nederlandse tekst;
de Franse tekst.

«

quarante-huit • in

W.A.M.-VERZEKE·
RING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN
DE BENADEELDE PERSOON TEGEN DE VERZE·

Nr. 178

KERAAR VAN DE BEKLAAGDE - STRAFVORDERING VERJAARD - RECHTSTREEKSE VCRDERING VAN DE BENADEELDE PARTIJ VOOR
HET STRAFGERECHT GEBRACHT - STRAFGERECHT - BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID
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EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE BENADEELDE
PERSOON TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE
BEKLAAGDE - STRAFVORDERING VERJAARD
- RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE BENADEELDE PARTIJ VOOR HET STRAFGERECHT GEBRACHT - STRAFGERECHT - BEVOEGDHEID.

3° VERJARING-

BURGERLIJKE ZAKENSTUITING - W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE BENADEELDE
PERSOON TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARING DOOR VERLOOP VAN DRIE JAAR STUITING VAN DE VERJARING - BEGRIP.

BUITEN
4° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - RAMING - VERLIES VAN BEDRIJFSINKOMSTEN TEN GEVOLGE VAN TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEREKENING VAN DE VERGOEDING
OP BASIS VAN HET BRUTOLOON- WETTIGHEID - VEREISTE.

5° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - RAMING - MATERIELE SCHADE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - SCHADE TEN GEVOLGE VAN
DE VERMINDERING VAN DE WAARDE OP DE
ARBEIDSMARKT - VASTSTELLING VAN HET
BEDRAG VAN DE VERGOEDING - CRITERIA.

1o en 2° De verjaring van de strafvorde-

ring belet in se niet dat het strafgerecht uitspraak doet over de rechtstreekse vordering die na die verjaring
is ingesteld door de benadeelde persoon tegen de verzekeraar van de beklaagde, indien de benadeelde zijn
burgerlijke rechtsvordering tegen de
beklaagde heeft ingesteld voordat de
strafvordering is verjaard (1). (Art. 9,
vierde lid, W.A.M.-wet.)
3° De verjaring, door verloop van drie

troffene tegen de verzekeraar, wordt
gestuit door de tijdig ingestelde burgerlijke vordering tegen de verzekerde;
bet gevolg van die stuiting duurt tot de
uitspraak van het eindvonnis of eindarrest (2). (Art. 10, tweede lid, W.A.M.wet.)
4° De schadevergoeding voor het verlies

van de bedrijfsinkomsten ten gevolge
van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan alleen op basis van het brutoloon worden berekend, als de rechter
vaststelt dat het bedrag van de lasten
op de vergoeding overeenstemt met
het bedrag van de lasten die op het
loon van de getroffene wogen (3).
(Artt. 1382 en 1383 RW.)
5° Wanneer de rechter uitspraak doet

over de vergoeding van materiele schade ten gevolge van blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene door
een ongeval, mag hij, door een feitelijke beoordeling van de gegevens van
de zaak, het bedrag van de vergoeding,
die hij toekent tot herstel van de schade ten gevolge van de waardevermindering van die getroffene op de arbeidsmarkt, vaststellen op basis van
de bruto bedrijfsinkomsten van de getroffene (4). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(DECHAMPS T. DELATTRE E.A.; WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES N.V. T. DELATTRE E.A.; DELATTRE T. DECHAMPS E.A.)
ARREST ( vertalinKJ

(A.R. nrs. 8184 en 8374)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 4 december 1986
en 11 januari 1990 door de Correctionele Rechtbank te Nijvel in hager
beroep gewezen en als gerecht
waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op 's Hofs arrest van 29
april 1987 (5);

1----------------(2) Zie Cass., 2 okt. 1981, A.R. nr. 3133 (A.C.,
1981-82, nr. 83).
(3) Zie Cass., 3 okt. 1984, A.R. nr. 3638 (A.C., .

jaar, van de rechtstreekse vordering 1984-85, nr. 85).
van de door een verkeersongeval g_e(4) Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 3603 (A.C.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 9 8 4 - 8 5 , nr. 11).
(1) Zie Cass., 4 jan. 1984, A.R. nr. 3054 (A.C.,
(5) Niet gepubliceerd arrest.
1983-84, nr. 228).

376

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat de voorzieningen van de naamloze vennootschap
Winterthur Europe Assurances, vrijwillig tussengekomen partij, van Renee Delattre, burgerlijke partij, en
van Sabine Dechamps, beklaagde,
die op de algemene rol van het Hof
zijn ingeschreven onder de nummers 8184 en 8374, gericht zijn tegen beslissingen die in een zelfde
zaak zijn gewezen; dat zij dienen gevoegd te worden;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Winterthur
Europe Assurances, vrijwillig tussengekomen partij :
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen d.d. 4
december 1986 en 11 januari 1990 op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van de verweersters Renee Delattre
en de gemeenschappelijke verzekeringskas Axa (vroeger Beroepskas
voor Handel en lndustrie):

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering en 9, inzonderheid vierde lid, van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden vonnis van 4 december 1986, hoewel het heeft vastgesteld dat de strafvordering op 1 juli 1984
verjaard was en dat de verweersters zich
pas op de terechtzitting van 1 oktober
1985 burgerlijke partij hebben gesteld tegen eiseres, toch beslist dat die burgerlijke-partijstellingen ontvankelijk zijn op
grond : « dat de maatschappijen Winterthur en Eendracht en Voorzorg (thans eiseres), op grond van artikel 4 van het
Wetboek van Strafvordering, de ontvankelijkheid betwisten van die vorderingen, die de burgerlijke partijen na de
verjaring van de strafvordering hebben
ingesteld; dat de materie van het in de
zaak betrekken van de verzekeraars
voor het strafgerecht, die eigenlijk geen
burgerlijke partijstelling is, in werkelijkheid geregeld wordt bij artikel 9 van de
wet van 1 juli 1956, dat uitdrukkelijk bepaalt dat wanneer een burgerlijke vorde-
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ring tot herstelling van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegen de
verzekerde wordt ingesteld voor het
strafgerecht (te dezen de burgerlijke partijstelling van Delattre en de Beroepskas
voor Handel en Industrie tegen Dechamps) de verzekeraar door de benadeelde partij of door de verzekeraar in
de zaak kan worden betrokken en hij
ook vrijwillig kan tussenkomen, onder
dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht
zijn; dat het absurd zou zijn aan te nemen dat de benadeelde partij, na de verjaring van de strafvordering en voor de
burgerlijke rechtsvordering verjaard is,
de verzekeraar tot tussenkomst voor het
strafgerecht kan dagvaarden om hem
hoofdelijk met zijn verzekerde te doen
veroordelen, doch onder dezelfde omstandigheden zijn burgerlijke partijstelling niet tot de verzekeraar kan uitbreiden, wanneer die door zijn verzekerde in
tussenkomst is opgeroepen of vrijwillig
is tussengekomen "•

terwijl volgens artikel 4 van de wet
van 17 april 1878, de burgerlijke rechtsvordering terzelfder tijd en voor dezelfde
rechters vervolgd kan worden als de
strafvordering; daaruit volgt dat, als de
strafvordering voor de burgerlijke-partijstelling is vervallen of, zoals hier, verjaard, geen enkele burgerlijke-partijstelling mogelijk is aangezien de strafvordering zijn rol als • drager , van de
burgerlijke rechtsvordering niet meer
kan spelen; artikel 9 van de wet van 1
juli 1956, in tegenstelling tot hetgeen het
vonnis zegt, geen afbreuk doet aan die
regel; die regel van openbare orde is zoals aile regels inzake de bevoegdheden
van de strafgerechten; artikel 9, vierde
lid, van de voornoemde wet van 1 juli
1956, hoewel het bepaalt dat de verzekeraar in de zaak kan worden betrokken
voor het strafgerecht wanneer de burgerlijke vordering tot herstelling van de
door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegen de verzekerde wordt ingesteld,
toch niet impliceert dat de burgerlijkepartijstelling na het verval of de verjaring van de strafvordering kan worden
uitgebreid; de rechtstreekse vordering
van de benadeelde partij tegen de verzekeraar, hoewel ze gegrond is op het door
de verzekerde gepleegde misdrijf, een
vordering is die onderscheiden is van die
van de getroffene tegen de verzekerde;
daaruit volgt dat het vonnis, door de burgerlijke vorderingen van de verweersters
tegen eiseres ontvankelijk te verklaren
niettegenstaande de strafvordering ver-
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jaard was, op grond dat eiseres, ingevolge artikel 9 van de wet van 1 juli 1956, in
de zaak kan worden betrokken voor bet
strafgerecht wanneer de verweersters
zich (voor de verjaring van de strafvordering) tegen de beklaagde burgerlijke
partij hadden gesteld, artikel 4 van de
wet van 17 april1878 schendt en ook artikel 9, vierde lid, van de wet van 1 juli
1956 dat bet verkeerd toepast:

Overwegende dat, volgens artikel
9, vierde lid, van de wet van 1 juli
1956, de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid door
de benadeelde partij of door de verzekerde in de zaak kan worden betrokken van de schade tegen de verzekerde wordt ingesteld voor het
strafgerecht, onder dezelfde voorwaarden als wanneer de burgerlijke
rechtsvordering tot herstel de benadeelde partij haar vordering tegen
de verzekerde voor het burgerlijk
gerecht zou hebben gebracht;
Overwegende dat bijgevolg de verjaring van de strafvordering in se
niet belet dat het strafgerecht uitspraak doet over de rechtstreekse
vordering die daarna is ingesteld
door de benadeelde persoon tegen
de verzekeraar van de beklaagde;
Overwegende dat, bovendien, ingevolge artikel 10, tweede lid, van
de voornoemde wet, de verjaring,
door verloop van drie jar£m, van de
rechtstreekse vordering van de getroffene door een verkeersongeval
tegen de verzekeraar, door de tijdig
ingestelde burgerlijke vordering tegen de verzekerde wordt gestuit en
dat het gevolg van die stuiting duurt
tot de uitspraak van het eindvonnis
of eindarrest;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het vonnis volgt dat : a)
het misdrijf onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen op
7 september 1982 is gepleegd; b) dat
de verweersters zich op 8 november
1983 burgerlijke partij hebben gesteld tegen de verzekerde Sabine
Dechamps; c) dat de verweersters op
de terechtzitting van 1 oktober 1985
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hun vordering hebben uitgebreid en
ze tegen de verzekeraar hebben ingesteld;
Overwegende dat het vonnis bijgevolg wettig beslist dat de door de
verweersters tegen eiseres ingestel~
de burgerlijke vordering niet verjaard was en ontvankelijk was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het derde middel: schending van
de artikelen 1382, 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 43 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 26, inzonderheid tweede lid, 3°, van bet Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, als gewijzigd
bij artikel 17 van de wet van 5 januari
1976,
doordat bet bestreden vonnis van 11
januari 1990, bij de berekening van de
materiiHe schade van de getroffene D.,
beslist dat zowel voor de tijdelijke als
voor de blijvende arbeidsongeschiktheid
bet brutoloon van de getroffene in aanmerking moet worden genomen, op
grond: « dat de burgerlijke partij D., als
getroffene door een arbeidsongeval dus
de " arbeidsongevallenvergoeding " heeft
ontvangen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid; dat de gemeenrechtelijke
toestand van de getroffene door een ongeval van gemeen recht verschilt van de
gemeenrechtelijke toestand van een getroffene door een arbeidsongeval; dat aldus in bet eerste geval de getroffene
geen sociale bijdragen betaalt en die dus
niet hoeft te verhalen; in bet tweede geval de getroffene die moet betalen ingevolge artikel 43 van de Arbeidsongevallenwet en artikel 31 van bet koninklijk
besluit van 21 december 1971 en hij - of
beter de in de plaats gestelde arbeidsongevallenverzekeraar - ze samen met de
fiscale inhoudingen kan verhalen, waarbij die vergoedingen bovendien vanaf 1
januari 1976 belastbaar zijn; dat er te dezen bijgevolg aan de getroffene D. een
vergoeding moet worden toegekend die
is berekend op basis van haar brutoloon, nu zij en/of haar gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar verplicht waren de sociale bijdragen en de fiscale
inhoudingen te betalen, onder aanvoe-
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ring van het niet tegengesproken argument dat de arbeidsongevallenvergoedingen op dezelfde wijze werden belast als
het loon dat ze vervingen; ... dat (evenzo
wat betreft de materiEHe schade ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid) gelet op de ernstige vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt van de burgerlijke partij, op het
vaststaand loonverlies en op de krachtens de wet. toegekende vergoeding, de
berekening van de geleden schade op basis van het bruto-loon moet gebeuren »,
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het brutoloon mag worden berekend
als de rechter vaststelt dat het bedrag van de lasten op de vergoeding
overeenstemt met het bedrag van de
lasten op het loon van de getroffene;

Overwegende dat de beslissing,
bij de vaststelling volgens het gemeen recht van de materiEHe schade
van de getroffene wegens het verlies
van bedrijfsinkomsten gedurende de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, die
terwijl de schadevergoeding voor ver- schade raamt op basis van het brulies van bedrijfsinkomsten aileen op ba- toloon zonder vast te stellen dat het
sis van het brutoloon mag worden bere- bedrag van de sociale en fiscale laskend als de rechter vaststelt dat het ten op het gedeelte van de vergoebedrag van de lasten op de vergoeding
waarop de getroffene volgens het ge- dingen hoven de vergoeding door de
meen recht aanspraak kan maken, over- arbeidsongevallenverzekeraar, overeenstemt met het bedrag van de lasten eenstemt met het bedrag van de lasop het loon van de getroffene, nu het be- ten die op het overeenstemmende
drag van de vergoeding immers niet ho- gedeelte van het loon zouden hebger mag zijn dan de werkelijk geleden ben gewogen; dat zij aldus artikel
schade (artikel 1382 van het Burgerlijk 1382 van het Burgerlijk Wetboek
Wetboek); het vonnis zulks te dezen niet
vaststelt, maar aileen erop heeft gewe- schendt;
zen, wat niet ter zake doet, dat de getroffene arbeidsongevallenvergoedingen
heeft ontvangen waarop zij krachtens de
arbeidsongevallenwetgeving sociale bijdragen en belastingen moet betalen,
waarbij het aldus de lasten op de arbeidsongevallenvergoedingen en het loon
dat de getroffene voor haar ongeval ontving en de eventuele lasten op de vergoedingen waarop de getroffene aanspraak
kan maken ingevolge het gemeen recht,
verwart; het vonnis niet aileen nalaat
vast te stellen dat op die vergoedingen
sociale bijdragen of belastingen verschuldigd konden zijn, maar bovendien evenmin erop wijst dat de eventueel op die
vergoedingen verschuldigde bijdragen en
belastingen overeenstemmen met die
welke verschuldigd waren op het loon
van de getroffene; daaruit volgt dat het
vonnis de beslissing dat de berekening
van de materiE:ile schade van de getroffene op basis van het brutoloon moet gebeuren, niet naar recht verantwoordt
(schending van de in de aanhef van het
middel aangewezen wetsbepalingen, inzonderheid van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek):

Dat het middel in die mate gegrond is;
Overwegende dat het vonnis, bij
de berekening van de schade ten gevolge van de blijvende gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid van 15 %,
erop wijst dat de aan verweerster
toegekende vergoeding ~:owel « de
ernstige vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt » van de getroffene als « een vaststaand loonverlies » vergoedt;

Dat het vormis, bij de vaststelling
van het bedrag van die vergoeding
op basis van verweersters brutoloon,
op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak,
beslist dat de vergoeding op die
grondslag moet worden berekend
om de getroffene volledig te vergoeden, niet aileen voor loonverlies
maar ook voor de vermindering van
haar waarde op de arbeidsmarkt en
dat het aldus berekende bedrag van
Overwegende dat de schadever- de vergoeding overeenstemt met de
goeding voor het verlies van be- schade die deze getroffene werkelijk
drijfsinkomsten aileen op basis van heeft geleden;

-_r:
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Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven op de algemene rol onder de nummers 8184 en 8374; stelt
de afstand vast van de voorziening
die Renee Delattre op 26 januari
1990 tegen de vonnissen van 4 december 1986 en 11 januari 1990
heeft ingesteld; verwerpt de voorziening van Sabine Dechamps; vernietigt het vonnis van 11 januari 1990
in zoverre het uitspraak doet over
de materiEHe schade van Renee Delattre betreffende haar tijdelijke arbeidsongeschiktheid, in zoverre het
uitspraak doet over de toekomstige
materiEHe schade van Renee Delattre betreffende haar blijvende arbeidsongeschiktheid van 15 % tot
zestig jaar, en in zoverre het uitspraak doet over de overeenstemmende schade van Axa; verwerpt de
voorzieningen van de naamloze vennootschap Winterthur Europe Assurances en Renee Delattre voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd
vonnis; veroordeelt de eiseres Sabine· Dechamps in de kosten van haar
voorziening en de eiseres Renee Delattre in de kosten van de voorziening die zij op 26 januari 1990 heeft
ingesteld; veroordeelt de eiseres Renee Delattre in de helft van de kosten van haar voorziening van 25
april 1990 en de naamloze vennootschap Winterthur in de drie vierde
van de kosten van haar voorziening;
veroordeelt Sabine Dechamps en de
naamloze vennootschap Winterthur
Europe Assurances ieder in de helft
van het overige van die kosten; verklaart het arrest bindend voor de
gemeenschappelijke kas Axa; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting houdend in hager beroep.
5 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver-

slaggever: de h. Ghislain - Gedeeltelijk
andersluidende conclusie (6) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn, Dassesse, Simont
en Butzler.
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2•

KAMER -

5 december 1990

1° RECHTERLIJKE MACHT -

WANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD AAN EEN MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN EEN
ARBEIDSHOF OF VAN HET PARKET BIJ DIE
GERECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET HOF VAN CASSATIE.

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF- BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET HOF VAN CASSATIE- WANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD AAN EEN MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN EEN
ARBEIDSHOF OF VAN HET PARKET BIJ DIE
GERECHTEN.

1° en 2° Nadat de procureur-generaal bij
het Hoi van Cassatie van de minister
van Justitie de stukken heeft ontvangen over een wanbedrijf dat wordt ten
laste gelegd aan een magistraat in een
hoi van beroep of in een arbeidshof of
aan een magistraat van het parket bij
een van die gerechten, en nadat hij
desnoods aam..-ullende inlichtingen
heeft ingewonnen of doen inwinnen,
maakt hij door schriftelijke vorderingen de zaak aanhangig bij de tweede
(6) Het O.M. was van oordeel dat het derde
middel van de N.V. «Winterthur Europe Assurances » faalde naar recht, in zoverre het kritiek oefende op de beslissing over de materii!le
schade van de burgerlijke partij Delattre betreffende haar tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Volgens het O.M. diende de vaststelling
van de rechter betrekking te hebben op de
overeenstemming van de belastingregeling en
van de sociale-zekerheidsregeling en niet op
de gelijkwaardigheid van de bedragen. (Zie de
samenvatting 4° en de noot 3 van het arrest;
Cass., 18 dec. 1986, A.R. nr. 7563, A.C., 1986-87,
nr. 240; 16 mei 1989, A.R. nr. 1365, ibid.,
1988-89, nr. 523).
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kamer van het Hof; het Hof van Cassatie, dat in raadkamer uitspraak doet
op de mont;ielinge vorderingen van de
procureur-generaal, beslist dat er geen
grond bestaat tot verdere vervolging
van die magistraat of verwijst de zaak
ofwel naar een hof van beroep ofwel
naar de voorzitter van een hof van beroep opdat deze een magistraat aanwijst die het ambt van onderzoeksmagistraat zal waarnemen, waarbij gezegd hof van beroep of gezegde onderzoeksmagistraat moet worden aangewezen buiten het rechtsgebied van het
hof waartoe de vervolgde magistraat
behoort (1). (Artt. 479, 481, 482 en 483
Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE X ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8678)

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
Wij, procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie,
.
Gelet op het schrijven 7/SP.KPM/
90/61 (NIX-ll-dvc-2.CM) van 30 oktober 1990 waarbij de Minister van
Justitie, met toepassing van artikel
482 van het Wetboek van Strafvordering, ons stukken heeft toegezonden in verband met een op ... te ...
gebeurd verkeersongeval waarbij de
heer Y... de dood vond en de heer
Z... gewond raakte en waarbij de
heer X ... , magistraat, ... , betrokken
was;
Overwegende dat de heer X... lid
is van een Arbeidshof ... ; dat hij de
feiten niet in de uitoefening van zijn
ambt scheen te hebben gepleegd;
Overwegende dat die feiten meer
bepaald kunnen worden aangemerkt
als onopzettelijk doden en onopzet-

----------------1
(1) Zie Cass., 21.1 jan. 1946 (A.C., 1946, 33) en
noot 1 tot 5 L.C., 30 sept. 1968 (ibid., 1969, 111),
26 april 1976 (ibid., 1976, 960) en noot 1 en 2
waarvan de laatste is getekend F.D., en 9 mei
1978 (ibid., 1978, 1051) en concl. proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen,
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telijk toebrengen van slagen of verwondingen, welke misdrijven in de
artikelen 418, 419 en 420 van het
Strafwetboek worden omschreven
en aldaar met correctionele straffen
worden gestraft;
Overwegende dat er voldoende
aanwijzingen zijn om een magistraat aan te wijzen ten einde na te
gaan of de heer X... zich aan die
misdrijven schuldig gemaakt heeft;
Overwegende dat uit het statuut
van de arbeidshoven, waarvan de
organisatie na de inwerkingtreding
van artikel 481 van het Wetboek van
Strafvordering, is geregeld door het
Gerechtelijk Wetboek, alsook uit artikel 479 van dat wetboek, gewijzigd
bij de wet van 19 oktober 1967,
blijkt dat een arbeidshof een " hof
van beroep " is in de zin van artikel
481;
Overwegende dat, zo artikel 482
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat het Hof van Cassatie,
" indien daartoe grond bestaat, de
zaak verwijst hetzij naar een correctionele rechtbank, hetzij naar een
onderzoeksrechter, de ene zowel als
de andere aan te wijzen buiten het
rechtsgebied van het hof waartoe
het verdachte lid behoort ", artikel
10 van de latere wet van 20 april
1810 bepaalde dat het hof van beroep uitsluitend bevoegd was om
kennis te nemen van misdrijven die
ten laste waren gelegd aan raadsheren bij het hof van beroep;
Dat de wet van 10 oktober 1967
(artikel 3 - wijzigingsbepalingen,
artikel 156, § 3), weliswaar artikel 10
van de wet van 20 april 1810 heeft
opgeheven doch de bevoegdheidsregeling van die wet heeft overgenomen en uitdrukkelijk heeft bepaald
dat enkel het hof van beroep ratione
materiae en ratione personae bevoegd is om kennis te nemen van
vervolgingen ter zake van de misdrijven die ten laste worden gelegd
aan de raadsheren van het hof van
beroep en de raadsheren van het arbeidshof;

-

-- -

-----
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Overwegende dat de feiten kunnen aangemerkt worden als misdrijven, die door de heer X... zijn gepleegd buiten de uitoefening van
zijn ambt, zodat er grand bestaat
om de zaak voor onderzoek te verwijzen naar de Eerste Voorzitter
van een hof van beroep buiten het
rechtsgebied van het hof waartoe de
heer X... behoort, met het oog op de
aanwijzing van een magistraat die
als onderzoeksrechter zal optreden;
Gelet op de artikelen 479 en 482
van het Wetboek van Strafvordering:
Vorderen wij dat het aan het Hof
mage behagen om, rechtdoende in
raadkamer, de zaak te verwijzen
naar de Eerste Voorzitter van het
Hof van Beroep te ...
Brussel, 9 november 1990.
De dd. procureur-generaal,
(get.) J. Velu »;
Op de vermelde gronden verwijst
het Hof, rechtdoende in raadkamer,
de · zaak naar de eerste voorzitter
van het Hof van Beroep te ... , met
het oog op de aanwij zing van een
magistraat die als onderzoeksrechter zal optreden.
5 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal;

2° VONNISSEN

EN

3o BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE - GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN - ART. 92 GW. - ARTT.
6.1 E.V.R.M. EN 14.1 I.V.B.P.R.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE
- VASTSTELLING VAN BURGERLIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
14.1 l.V.B.P.R. - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE - VASTSTELLING VAN BURGERLIJKE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
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GRONDWET - ART. 92 - GESCHILLEN
OVER BURGERLIJKE RECHTEN TUCHTRECHTSPRAAK.

7° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - GESCHILLEN IN TUCHTZAKEN BEVOEGDHEID VAN RECHTBANKEN IN DE ZIN
VAN ART. 92 GW.

8° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
14.1 I.V.B.P.R. - GESCHILLEN IN TUCHTZAKEN
- BEVOEGDHEID VAN RECHTBANKEN IN DE
ZIN VAN ART. 92 GW.

9° GRONDWET RECHTBANKEN RECHTSPRAAK.
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KAj'AER -

6 december 1990

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

TUCHTZAKj':N - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP- 01\DE VAN GENEESHEREN- PROVINCIALE RAAD - IN LAATSTE AANLEG BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING.

ARRESTEN

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

ART. 92 GEWONE
BEVOEGDHEID - TUCHT-

1° De termijn van een maand om zich in
cassatie te voorzien tegen een in laatste aanleg bij verstek gewezen beslissing van een provinciale raad van de
Orde der Geneesheren loopt vanaf het
ver'strijken van een termijn van vijftien vrije dagen vanaf de kennisgeving
van de beslissing. (Artt. 22, 23 en 26,
1°, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 en 1076
Ger.W.)
2° Wanneer de beroepen tuchtrechtelijke

beslissing nietig is, wordt die nietigheid door de appelbeslissing niet over-
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genomen, als deze die beslissing niet Het is de onteigende niet verboden zijn
bevestigt, maar enkel op eigen granvordering tot herziening voor de rechtden steunt (1).
bank van eerste aanleg te Jaten steunen op gronden met betrekking tot de
3'', 4°, 5° en 6° Tuchtrechtspraak ]evert in
onregelmatigheid van de onteigening
de regel geen gescbil op als bedoeld in
die hij voor de vrederechter niet heeft
art. 92 Gw., a1 kan zij leiden tot het
aangevoerd. (Art. 16, tweede lid, Onteivaststellen van burgerlijke rechten en
geningswet.) (1)
verplichtingen in de zin van de artt.
6.1 E. V.R.M. en 14.1 L V.B.P.R. (2).
7°, 8° en 9° De artt. 6.1 E. V.R.M. en 14.1
L V.B.P.R. vereisen niet dat de geschillen in tuchtzaken door rechtbanken in
de zin van art. 92 Gw., te weten de justitiele gerechten, worden berecht, ook
al gaat het om een schorsing of ontneming van het recht om een beroep uit
te oefenen (3).

(VAN WYMEERSCH, SINTOBIN T. STAD IZEGEM)

Advocaat-generaal Jean du Jardin
heeft in substantie gezegd:
Eisers werden onteigend met toepassing van de spoedprocedure uit de wet
van 26 juli 1962;
Eerst tijdens de procedure tot herziening, die door de onteigenaar werd ingesteld, hebben de eisers de onregelmatig(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
heid van de onteigening aangevoerd;
De rechtbank van eerste aanleg, uit(A.R. nr. 7113)
spraak doende op de vordering tot herziening, besliste dat de onteigening wet6 december 1990 - 1• kamer - Voor- tig was verlopen. De appelrechters oorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, deelden echter dat eisers de onregelmaeerste voorzitter - Gelijkluidende con- tigheid van de onteigening laattijdig als
clusie van de h. Lenaerts, procureur-ge- exceptie hadden ingeroepen. Zij lieten
neraal - Advocaten : mrs. Delahaye en hun beslissing steunen op art. 7, lid 2,
van de wet van 1962, dat betrekking
Biitzler.
heeft op de eerste verschijning van de
partijen voor de vrederechter tot plaatsopneming en bepaling van de provisionele vergoeding. Dat lid 2 van art. 7 bepaalt o.m. dat « de aanwezige verweerders (d.i. de onteigenden) op straffe van
verval gehouden (zijn) aile excepties die
zij menen te kunnen opwerpen, ineens
Nr. 181
voor te brengen. De vrederechter beschikt, ten laatste 48 uren na de verschijning, bij een enkel vonnis over het ge1e KAMER - 7 december 1990
heel. »
In art. 16 van dezelfde wet, dat betrek(VOLTALLIGE TERECHTZI'ITING)
king heeft op de procedure tot herziening voor de rechtbank van eerste aanONTEIGENING TEN ALGEMENEN leg, leest men evenwel dat « de vordeNUTIE - SPOEDPROCEDURE - VORDE- ring tot herziening ook gegrond (kan)
zijn op de onregelmatigheid van de ontRING TOT HERZIENING - GROND VAN DE
eigening ».
VORDERING- ONREGELMATIGHEID VAN DE
ONTEIGENING - ONREGELMATIGHEID AANIn de stelling van de appelrechters
GEVOERD VOOR DE RECHTER OVER DE PROmoet uit de onderlinge samenhang van
CEDURE TOT HERZIENING- ONTVANKELIJKde artikelen 7 en 16 worden afgeleid dat
HEID.
de onteigenden de onregelmatigheid van
de onteigening reeds voor de vrederechNoten arrest nr. 180 :
ter moesten opwerpen, anders zou de in
art. 7, tweede lid, voorziene sanctie van
(1) Cass., 1 dec. 1988, A.R. nr. 5742 (A.C., 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1988-89, nr. 191) met noot 1. Zie Cass., 1 juni •1989, A.R. nr. 6567 (A.C., 1988-89, nr. 565).
Noot arrest nr. 181 :
(2) en (3) Cass., 2 nov. 1989, A.R. nr. 6286
(A.C., 1989-90, nr. 135).
(1) Zie de cone!. O.M.
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« verval » geen reden van bestaan hebben en zelfs dode letter zijn.
Tegen die beslissing van de appelrechters voeren eisers een middel aan, dat
twee onderdelen bevat (...).

Het tweede onderdeel is afgeleid uit
schending van de artt. 7 en 16 van de
wet van 26 juli 1962 in hun onderlinge
samenhang : art. 7 verplicht de partij die
onteigend wordt « op straffe van verval »
alle excepties ineens op te werpen voor
de vrederechter tijdens de eerste faze
van de onteigeningsprocedure, d.i. v66r
de vrederechter de provisionele vergoeding bepaalt.
Volgens het betoog van eisers, doet de
regel van art. 7 geen afbreuk aan de regel van art. 16; de rechtbank van eerste
aanleg, d.i. de rechter van de herzieningsprocedure, is aldus bevoegd om
« het ganse proces over te doen » (2),
met inbegrip van de beoordeling van onregelmatigheden in de onteigeningsprocedure, die door de onteigende voor de
vrederechter niet werden ingeroepen.

383

De spoedprocedure van de wet van
1962 verloopt als volgt:
Bij gebreke van overeenstemming tus~
sen de onteigenaar en de onteigende,
verschijnen de partijen op verzoek van
de onteigenaar voor de vrederechter (art.
3); deze laatste beschikt bij een enkel
vonnis over het geheel van de gestelde
problemen nadat de aanwezige verweerders, d.i. de onteigende eigenaars, op
straffe van verval, alle excepties ineens
hebben voorgebracht (art. 7). Uit de context van art. 7 blijkt dat die excepties
niet enkel op de vaststelling van de anteigeningsvergoeding betrekking kunnen
hebben maar ook op het vervullen van
de door de wet voorgeschreven formaliteiten.

De vrederechter kan twee beslissingen
nemen :
a. Hij kan de vordering van de onteigenaar afwijzen, zodat er geen aanleiding is om de onteigeningsprocedure
voort te zetten. Die beschikking is vatbaar voor hager beroep, maar enkel vanwege de onteigenaar (art. 7, al. 3) (4).
b. Indien de vrederechter het verzoek
Tot staving van die stelling, kunnen van de onteigenaar inwilligt, houdt zijn
drie argumenten aangevoerd worden : beslissing, die de provisionele vergoe(A) een tekstargument, (B) een argument ding bepaalt, tevens een regelmatiguit de economie van de wet en (C) een heidstoetsing in (art. 7, lid 1 en 2). Noch
argument uit de wil van de wetgever, zo- voor de onteigenaar, noch voor de onteials die uit de parlementaire voorberei- gende staat tegen die beslissing hager
ding kan blijken.
beroep of beroep in cassatie open (5),
noch tegen de vaststelling van het beA. Als tekstargument kan gesteld wor- drag van de vergoeding, noch tegen de
den dat art. 7 uitsluitend betrekking beslissing nopens de regelmatigheid van
heeft op de procedure voor de vrederech- de procedure en de wettigheid van de
ter, terwijl de herzieningsprocedure van onteigening (6).
art. 16 « een op zichzelf staande proceduHet bedrag van de provisionele vergoere » uitmaakt (3). Daarbij bepaalt art. 16 ding die door de vrederechter wordt vastuitdrukkelijk dat de vordering tot herzie- gesteld, wordt in de Deposito- en Consigning ook op de onregelmatigheid van de natiekas gestort (art. 9).
onteigening (kan) gegrond zijn. Die tekst
houdt geen beperking in m.b.t. de excepBij het later indienen van het verslag
ties of middelen die partijen voor de van de door de vrederechter aangestelde
rechtbank van eerste aanleg zouden in- deskundige worden de partijen opnieuw
opgeroepen : de vrederechter kan dan
roepen.
het bedrag van de voorlopige vergoeding
B. De economie van de wet van 26 juli bepalen (art. 14).
1962 leidt eveneens tot de vaststelling
Dit vonnis is evenmin vatbaar voor bedat de procedures voor de vrederechter, roep (d.i. geen hager beroep en geen casenerzijds, en voor de rechtbank van eer- satieberoep).
ste aanleg, anderzijds, essentiiHe ver~
schillen vertonen die onverenigbaar zijn
(4) Cass., 15 juni 1973, A.C., 1973, 1007; Cass.,
met een onderlinge afhankelijk\leid van 20 juni 1985, A.R. nr. 7260, A.C., 1984-85, nr.
de ene procedure t.a.v. de andere.
637.

1-----------------(5) Cass., 15 juni 1973, A.C., 1973, 1004.

(2) Cass., 22 jan. 1982, A.C., 1981-82, nr. 310.
(3) Cass., 3 feb. 1989, A.R. nr. 5966, A.C.,
1988-89, nr. 327.

(6) Cass., 20 juni 1985 reeds geciteerd, 3
maart 1989, A.R. nr. 6001, A.C., 1988-89, nr.
377.
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De voorlopige vergoeding wordt onherroepelijk, behoudens het instellen van de
herzieningsprocedure voor de rechtbank
van eerste aanleg, « een op zichzelf
staande procedure » die krachtens art.
16, tweede lid, van de wet van 26 juli
1962 aan de regels van het gemeen recht,
d.i. van het Gerechtelijk Wetboek, is onderworpen (7).
Tegen de beslissing van de rechtbank
van eerste aanleg staan dus de gewone
rechtsmiddelen open (8).
De procedure tot herziening betreft
niet enkel de schatting van de onteigeningsvergoeding, maar kan ook gegrond
zijn op de onregelmatigheid van de onteigening (art. 16, al. 2).
Samenvattend kan aldus uit de economie van de wet worden afgeleid dat de
wetgever in een eerste fase, om redenen
van algemeen nut en gelet op bepaalde ·
« hoogdringende omstandigheden •, een
expeditieve en summiere procedure heeft
ingevoerd, die leidt tot een eerste en
« ruwe » schatting, van een « provisionele » vergoeding.
De wetgever voorziet evenwel, ditmaal
om het recht van de onteigende tot een
billijke en volledige schadeloosstelling te
vrijwaren, in een procedure tot herziening tijdens dewelke de onteigende al
zijn verweermiddelen kan doen gelden,
m.n. ook de middelen en excepties die
noch de partijen, noch de vrederechter
zelf, in de haast die de eerste fase van
de procedure kenmerkt, hebben aangevoerd. Er zou aldus geen tegenstrijdigheid, geen onverenigbaarheid bestaan
tussen de bepalingen van de artt. 7 en 16
van de wet van 26 juli 1962.

•

•

•
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ziening ook ·gegrond kan zijn op de onregelmatigheid van de onteigening ».
Betekent die wettekst dat de onteigende voor de rechtbank van eerste aanleg
slechts die onregelmatigheid mag aanvoeren, die hij voor de vrederechter al
" in limine litis" heeft opgeworpen en
waarover de vrederechter dan ook reeds
uitspraak heeft gedaan?
Dit is de stelling van het Hof in een
arrest van 29 januari 1990 (9) : « Wanneer een vordering tot herziening op
grond van de onregelmatigheid van de
onteigening wordt ingesteld, overeenkomstig art. 16, kan de onteigende geen
excepties opwerpen die hij nog niet
ineens had voorgedragen voor het vonnis
bedoeld in art. 7, tweede lid. »
Is het mijnerzijds niet stoutmoedig,
zelfs verwaand, aan het Hof te vragen op
die stelling terug te komen? De zopas
aangevoerde argumenten, afgeleid uit
een letterlijke opvatting van art. 7 of uit
de economie van de wet, zijn wellicht
nog niet afdoend, als men meteen aanneemt dat de tekst van art. 7 formeel is
en geen enkele interpretatie toelaat.

•
•

•

« Interpretatio cessat in claris » pleegt
men te zeggen; en het voormelde arrest
van het Hof maakt blijkbaar toepassing
van die « letterlijke-tekstdoctrine "·

Daartegenover stelt men dat de wil
van de wetgever determinerend moet
zijn: « Toute loi (...) doit etre interpretee
selon la volonte du legislateur » heeft het
Hof gezegd o.m. in een arrest van 16 juni 1936 (10). Ook Laurent schreef in zijn
Precis de droit civil: « L'interpretation
est une necessite permanente. "

Te dezen hebben de appelrechters geoordeeld dat, niettegenstaande de tekst
van art. 16, lid 2, de onteigenden laattijEen tekst die zo duidelijk is dat hij
dig de exceptie van onregelmatigheid
hebben aangevoerd, nu zij krachtens art. geen enkele interpretatie behoeft, be7, lid 2, op straffe van verval gehouden staat eigenlijk niet; in zijn studie over
waren aile excepties ineens voor de vre- « La doctrine du sens clair des textes et
derechter voor te brengen.
la jurisprudence de la Cour de cassaGelet op die stelling rijst dan de vraag tion » schreef professor van de Kerckhonaar de draagwijdte van art. 16, lid 2, ve: « II n'existe pas de texte clair dont le
volgens hetwelk : « de vordering tot her- sens serait " en soi " manifeste ou evident (...) La reconnaissance du caractere

------------------j
(7)' Cass., 3 feb. 1989, nr. 327, reeds geciteerd.
(8) Cass., 23 juni 1986, A.R. nr. 7491, A.C.,
1985-86, nr. 667.

(9) A.R. nr. 8582, A.C., 1989-90, nr. 330.
(10) Cass., 16 juni 1936, Bull. en Pas., I, 297.
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I

clair ou obscur du texte implique toujours une interpretation au moins implicite de celui-ci. • (11)
Het is zelfs een algemeen aanvaarde
stelregel dat een wettekst moet worden
gelezen en slechts een betekenis, een
draagW'ijdte mag krijgen tegen de achtergrond van het gehele rechtssysteem
waarvan bij deel uitmaakt (12). Men gewaagt dan niet enkel van een « textuele
of letterlijke interpretatie » maar ook
van een « contextuele » uitlegging, een
door de context bepaalde interpretatie.
Chai:m Perelman sebree£ in zijn werk
over « !'interpretation juridique • : « Une
regle de droit s'interprete necessairement dans le contexte d'un systeme juridique. » (13)
Interpreteren wordt zelfs een absolute
noodzaak, wanneer de gelijktijdige lezing van wetsartikelen een vraag of een
tegenstrijdigbeid doet rijzen.
En dit is te dezen bet geval : de lezing
van de artikelen 7 en 16 in hun onderlinge samenbang nopen ons naar de wil
van de wetgever te speuren, zoals die uit
de wordingsgeschiedenis van de wet kan
blijken.
Portalis, geciteerd door procureur-generaal Dumon in zijn rede over « De opdracbt van de hoven en recbtbanken »,
heeft gezegd : « C'est au magistrat (... )
penetre de l'esprit general des lois a en
diriger !'application. • (14)
Ik moge bet Hof even uitnodigen tot
een doorzien, tot een doorgronden van
die « esprit de la loi ».
De twee wetsartikelen in kwestie rnaken ontegensprekelijk deel uit van een
specifiek en complex rechtssysteem, dat
door de wetgever werd geconcipieerd om
de belangen, enerzijds, van de onteigenaar, en, anderzijds, van de onteigende,
in aanmerking te nemen.

Aan dat rechtsysteem dient een toepassing te worden gegeven die met de
bedoelingen, met de opzet van de wetgever strookt. Die teksten moeten derhalve
de interpretatie krijgen waardoor ze hun
doel niet missen.
Procureur-generaal Dumon zei in zijn
reeds vermelde rede : « Objekt en toepassingsgebied (van de wet) dienen afgeleid
te worden, niet enkel uit de bewoordingen en zelfs (niet enkel) uit de context,
maar ook uit de omstandigheden die tot
de aann~ming van de tekst geleid hebben. » (15) Beslissend voegde hij daaraan
toe: « de tekst volstaat natuurlijk niet »,
om onmeedogend de leer " interpretatio
cessat in claris" te bekritiseren • (16).
Mzien van enige interpretatie, omdat
een tekst duidelijk is of blijkt te zijn, is
gevaarlijk; Chai:m Perelman heeft dit op
overtuigende wijze aangetoond (17).

*

*

-------------------1
(11) M. VAN DE KERCKHOVE, « La doctrine du
sens clair des textes et Ia jurisprudence de Ia
Cour de cassation », in Publ. Fac. St. Louis,
1978 - L'interpretation en droit, biz. 19 en 37.
(12) M. VAN HOECKE, : De interpretatievrijheid van de rechter - Kluwer 1979, nrs. 145
e.v.; F. 0ST en M. VAN DF; KERCKHOVE, Entre la
Jettre et !'esprit, les directives d'interpretation
en droit (Bruylant 1989, 134 e.v.).
(13) CH. PERELMAN, £'interpretation juridi-

que, Archives de philosophie de droit, d. XVII
(1972), 30.
(14) F. DUMON, « De opdracht van de hoven
en rechtbanken •, A.C., 1975, biz. 22, noot 60.

•

C. Het derde argument is afgeleid uit
de wil van de wetgever.
De onderstelling van die wil, waaraan
ik mij nu waag en waarop ik een oplos"
sing meen te mogen gronden die afwijkt
van die van het arrest van 29 januari
1990, is meer dan een gissing waarvan
de juistheid enkel mogelijk of waarschijnlijk zou zijn. Zij berust op een
diepgaande ontleding van de parlementaire voorbereiding die geleid heeft tot
het instellen van de spoedprocedure van
de wet van 26 juli 1962.
Niemand zal betwisten dat « raadpleging van de parlementaire voorbereiding
- natuurlijk met de vereiste omzichtigheid (... ) - onontbeerlijk is » '(18).
Bij de wet van 17 april 1835 • op de
onteigening ten algemenen nutte • was
de onteigende reeds gehouden « op stra£fe van verval • ineens alle excepties te
doen gelden, op het ogenblik dat hij voor
de rechtbank van eerste aanleg verscheen. Tegen de beslissing van de
rechtbank stond boger beroep open; geen
andere bezwaren, dan diegene die in de
akte van beroep waren vermeld, konden
ter discussie komen.

t-----------------(15) Ibid.
(16) Ibid.
(17) CH. PERELMAN, ibid., gecit. door F. Dumon, op. cit, 25, noot 73.
(18) F. DUMON, op. cit., 26.

I

I
I
I
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Door de wet van 10 mei 1926 werd een ·
eerste spoedprocedure ingesteld en door
de besluitwet van 3 februari 1947 in een
nog meer versnelde procedure voorzien.
Die besluitwet werd ingetrokken bij
art. 5 van de wet van 26 juli 1962 « betreffende de onteigening ten algemenen
nutte en de concessie voor de bouw van
de autosnelwegen ».
Het oorspronkelijk ontwerp van deze
laatste wet nam tal van regels van de besluitwet van 3 februari 1947 over. Het
desbetreffend advies van de Raad van
State is belangrijk, omdat zijn ontleding
van het systeem van de besluitwet van 3
februari 1947, dat gedeeltelijk door de
wet van 1962 overgenomen werd, geldig
blijft en dus dienend is voor de uitlegging van het nieuwe systeem.
Het systeem van de besluitwet van 3
februari 1947 - zo adviseerde de Raad
van State - bestaat erin de gewone
rechtspleging te doen voorafgaan door
een vereenvoudigde tussenkomst van de
vrederechter, wiens beslissing, gelet op
de summiere instructie, moet beschouwd
worden als in wezen voorlopig, dit behoudens berusting der partijen (19); de
onteigende vond compensatie voor het
summiere karakter van de procedure in
het feit dat, na de beslissing van de vrederechter, hem nog de gemeenrechtelijke rechtsmiddelen ter beschikking
stonden.
« De bedoeling van het wetsontwerp
was de nog te langzaam geachte procesgang • van de besluitwet van 1947 te bespoedigen door een « snellere inbezitne- '
ming mogelijk te maken, door een provisionele vergoeding door de vrederechter
te doen vaststellen nog voor enige summiere instructie, d.i. op het ogenblik zelf
dat partijen voor het eerst voor de vrederechter verschijnen »,
De Raad van State voegde daaraan
toe : « de herziening van de eindbeslissing van de vrederechter zal niet aileen
kunnen gesteund worden op het onvolledig karakter van de door hem toegekende schadeloosstelling maar eventueel
ook op de al dan niet 'voor de vrederechter ingeroepen onwettigheid der onteigening » (20).
Anders dan in de Besluitwet van 1947
werd de regelmatigheidstoetsing met betrekking tot de onteigeningsprocedure
(19) Pari. St., Senaat (1960-1961), nr. 13, biz.
223, 237 tot 241.
(20) Pari. St., ibid., biz. 241.
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aangehouden, door uitdrukkelijk de in
de wet van 17 april 1835 reeds bestaande
clausule in te lassen, nl. dat aile excepties voor de vrederechter ineens moesten
worden voorgebracht.
Bij de behandeling van het wetsontwerp voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kwam er uitgebreide kritiek,
o.m. vanwege volksvertegenwoordiger
Van Damme die de volgende pertinente
vraag stelde : « De tekst (van art. 7) voorziet dat de verweerders, of straffe van
verval, gehouden zijn aile excepties
ineens voor te brengen. Hoe komt deze
tekst overeen met art. 16, tweede alinea,
dat bepaalt dat de vordering tot herziening oolc gegrond kan zijn op de onregelmatigheid van de onteigening? • (21).
Door volksvertegenwoordiger Cooreman
werd de regel, dat aile excepties op straffe van verval ineens moeten opgeworpen
worden, als « een zeer strenge maatregel • en « geen gelukkige oplossing »
aangemerkt (22).
De minister wuifde de bezwaren weg
met de nadruk te leggen op de noodzakelijkheid van een snelle inbezitstelling
zonder daarom de belangen van de onteigende te verwaarlozen.
Wat meer bepaald de procedure betreft, stelde de minister dat er geen tegenstelling bestond tussen, enerzijds, het
voorschrift dat er vanwege de onteigende
geen hoger beroep mogelijk was tegen
de beslissing van de vrederechter en, anderzijds, de regel dat men zich tot de
rechtbank van eerste aanleg kon wenden
om een herziening te verkrijgen : « II n'y
a pas de recours, dis-je. Cela signifie
qu'il n'y a pas d'appel possible du jugement fixant l'indemnite provisoire, mais
ce jugement est susceptible d'une action
en revision devant le tribunal civil. A ce
moment-lit, la procedure enth~re recommen~e. II Y a fixation ~e .I:i~de~nite par
le tribunal, et I~ poss1b?hte d,u~ .appel
devant la Cour d appel. C est prec1sement
~ne pro~ction integrale des droits de
1expropr1e ..• (23)
.
Hoewel d1t geen rechtstreeks antwoord
was op de preciese vraag die was gesteld, vermag men toch uit de tekst zelf
van art. 16, uit zijn context en uit zijn
commentaar .a£ te leiden dat de wetgever, onvermmderd de spoedprocedure
(21) Par/em. Hand., Kamer, vergadering van
19 juli 1962, biz. 13, 1e kol.
(22) Ibid., biz. 14, 2e kol.
(23) Ibid., biz. 16, 1e kol.
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voor de vrederechter, de belangen van
de onteigende onverkort heeft willen verzekeren, maar dan enkel in het kader
van een herzieningsprocedure gevoerd
voor de rechtbank van eerste aanleg, valgens de regels van het gemeen recht.
Dit blijkt ook uit het reeds aangehaalde advies van de Raad van State, waarnaar de regering zich heeft geschikt :
« Wordt de hierboven voorgestelde regeling aanvaard, dan betekent dit dat de
herziening van de eindbeslissing van de
vrederechter niet alleen zal kunnen gesteund worden op het onvolledig karakter van de door hem toegekende schadeloosstelling, maar eventueel ook op de al
dan niet voor de vrederechter ingeroepen onwettigheid der onteigening. • (24)
Besluit: Samenvattend kan men stellen dat de gerechtelijke procedure, bepaald bij de wet van 26 juli 1962, in twee
fasen verloopt :
1. Een vereenvoudigd optreden van de
vrederechter, die in een eerste tijd een
regelmatigheidstoetsing uitvoert en de
provisionele vergoeding vaststelt en
daarna, ingevolge de neerlegging van
een deskundigenverslag dat een beredeneerde schatting van de onteigende goederen bevat, het bedrag van de voorlopige vergoeding bepaalt.
Tegen geen van die beide beslissingen
van de vrederechter staat enig beroep
open.
Om, in die faze van de onteigeningsprocedure, de door de wetgever gewenste
spoed te verzekeren, voorziet de wet in
specifieke regels :
a. de onteigende verweerders dienen
op straffe van verval aile excepties die
zij menen te kunnen opwerpen, ineens
voor te dragen, en wel ter gelegenheid
van de eerste verschijning voor de vrederechter;
b. de vrederechter beslist bij een enkel
vonnis over het geheel ... « ten laatste 48
uren na de verschijning » van de partijen (art. 7, tweede lid);
c. zijn beslissing is niet vatbaar voor
beroep, ook niet de beslissing waarbij hij
de voorlopige vergoeding bepaalt.

•
(24) Advies van de Raad van State in Pari.

St., Senaat (1960-1961), nr. 13, biz. 237, 241, en
Senaat (1961-1962), nr. 308, biz. 3, het verslag
namens de commissie voor de Openbare Werken.

Met die procedure voor de vrederechter bereikt de wetgever zijn doel : een
snelle inbezitstelling door de onteigenaar
en een spoedige vergoeding van de onteigende.
Maar het is zonder meer duidelijk dat
de vrederechter aldus een alleszins moeilijke taak heeft om zo in allerijl alle geschilpunten op te lossen. Anderzijds
hoeft het geen betoog dat ook de onteigende voor de bijzondere moeilijkheid
staat zijn rechten volledig te doen gelden.
Om die euvels te verhelpen, die nu
eenmaal aan die uitzonderlijke procedure zijn verbonden, voorziet de wet in een
herzieningsprocedure die van de procedure voor de vrederechter totaal blijkt
los te staan (25).
Uit de context van art. 16 blijkt ook
dat die herzieningsprocedure geen loutere schattingsprocedure is, maar dat ook
de regelmatigheid van de onteigening
daarbij nog ter sprake kan komen (art.
16.2).

.

•

•

Wat is nude reden van die precisering
in art. 16, lid 2, volgens welke de vordering tot herziening ook « op de onregelmatigheid van de onteigening » kan worden gegrond?
De reeds aangehaalde voorbereidende
werken van de wet van 26 juli 1962 verschaffen wellicht geen rechtstreeks antwoord op deze vraag.
In ieder geval dient rekening te worden gehouden met het in art. 7, tweede
lid, vermelde verval t.a.v. de verweermiddelen die de onteigende 'niet in limine litis voor de vrederechter heeft opgeworpen.
Uit de lezing van art. 7, tweede lid,
juncto art. 16, tweede lid, kan men geneigd zijn af te leiden dat de onteigende
partij niet meer gerechtigd is voor de
rechtbank van eerste aanleg op te werpen wat hij niet eerst voor de vrederechter heeft opgeworpen (26).
Maar die blijkbaar logische redenering
houdt m.i.. geen rekening met de niet beperkte precisering van art. 16.2: « de vor(25) Cass., 3 feb. 1989, reeds geciteerd.
(26) In die zin : M. VERSCHELDEN, « Problemen in verband met de vordering tot herziening inzake onteigening ten algemenen nutte •, Tijds. Bestuursw. (1971), nr. 57.
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dering tot herziening kan ook gegrond
zijn op de onregelmatigheid van de onteigening ». Uit die precisering - die in
een andere uitlegging elke draagwijdte
zou verliezen - volgt dat over de regelmatigheid van de onteigening alleszins
gedebateerd mag worden.
Wordt hiermede enkel een nieuw debat bedoeld, in zoverre de vrederechter
daarover reeds moet hebben beslist?
Of wordt bier ook een eerste debat bedoeld, in bet geval namelijk dat de onregelmatigheid in kwestie voor de vrederechter niet werd opgeworpen? (27)
Tegen laatstgenoemde mogelijkheid
zal men opperen dat de onteigende toestaan voor de rechtbank van eerste aanleg, ter gelegenheid van de herzieningsprocedure, verweermiddelen aan te voeren, die hij voordien niet heeft aangevoerd, ditmaal bet in art. 7 voorziene
verval elke betekenis en draagwijdte ontneemt.
Die opwerping is m.i. niet pertinent :
de opzet van de wetgever d.i. de wijze
waarop hij beoogd heeft dat de onteigening dient te geschieden, is duidelijk de
inbezitstelling door bet onteigend orgaan
zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen,
zonder nodeloze vertragingsmaneuvers
vanwege de verweerders, maar ook zonder de belangen van de onteigenden te
veronachtzamen (28).
De spoedprocedure voor de vrederechter realiseert de eerste opzet van de wetgever. De herzieningsprocedure van art.
16 waarborgt zijn tweede opzet : aan de
onteigende wordt de gelegenheid gegeven om, buiten de tijdsdruk van de eerste faze, bet proces weer op gang te
brengen, en ditmaal volgens de regels
van bet gemene recht.
Zo gezien is er geen tegenstrijdigheid
tussen de artt. 7, al. 2, en 16, al. 2.
Enerzijds wordt voor de vrederechter
elk vertragingsmaneuver vermeden : .alles wordt ineens en bij de eerste aange(27) Dit is de stelling van L. BELVA, in : Les
Novelles, Droit administratif, d. VII (1980),
« L'expropriation pour cause d'utilite publique », nr. 443.
Zie ook L. BELVA, « Procedure nouvelle en
matiere d'expropriation d'extreme urgence »,.
J.T., 1962, biz. 578-581; M.A. FLAMME, £'expropriation pour cause d'utilite publique (1974),
biz. 13; F. WASTIELS, Administratief goederenrecht (1983), nr. 403.
(28) Pari. St., Kamer, vergadering van 1 juli
1962, biz. 15. Het antwoord van minister Merlot.

legenheid voor de vrederechter opgeworpen, die meteen in een en hetzelfde
vonnis over bet geheel heeft te beslissen.
Wordt bet verzoek tot onteigening ingewilligd, dan wordt de provisionele vergoeding vastgesteld, geconsigneerd en
gestort, zonder dat de uitvoering van de
beslissing door enig beroep kan worden
geschorst of vertraagd.
Anderzijds blijven de rechten van de
belanghebbende gevrijwaard, door de
mogelijkheid die art. 16 biedt bet proces
te doen herbeginnen, in bet kader van
een herzieningsprocedure die losstaat
van die voor de vrederechter.
De redactie van art. 16, al. 2, laat m.i.
niet toe bet voorwerp van de herzieningsprocedure op zodanige wijze te beknotten, dat zij enkel nog een schattingsprocedure zou zijn, in zoverre de onteigende voor de vrederechter zijn bezwaren tegen de regelmatigheid van de
onteigening niet ten voile zou hebben
doen gelden.
Mijn besluit is dus dat de uitzonderlijke procedure, die voor de vrederechter
is georganiseerd om de inbezitstelling
van de onteigenaar zo snel mogelijk te
realiseren, geen afbreuk doet aan de mogelijkheid van de onteigende om, ter gelegenheid van de procedure tot herziening, behandeld door de rechtbank van
eerste aanleg volgens de regels van gemeen recht, alsnog al zijn rechten te
doen gelden, met inbegrip van de excepties die hij voordien niet had opgeworpen.
Ik concludeer derhalve tot cassatie van
de beslissing van de appelrechters die de
exceptie van onregelmatigheid als laattijdig hebben afgewezen.

ARREST

(A.R. nr. 6337)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1987 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 774, tweede lid, van bet Burgerlijk Wetboek, 7, tweede lid, en 16, tweede
lid, van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte,
vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
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bouw van de autosnelwegen, en van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende het
recht van verdediging,

doordat het arrest de door de eisers ingeroepen exceptie van onwettigheid van
de onteigening ontoelaatbaar verklaart,
op grond : dat 11rtikel 7, tweede lid, in fine, van de Onteigeningswet van 26 juli
1962 bepaalt dat de aanwezige verweerders, op straffe van verval, gehouden
zijn alle excepties die zij menen te kunnen opwerpen, ineens voor te brengen;
dat zulks dient te gebeuren op de dag
van de verschijning die door de vrederechter is bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Onteigeningswet; dat de
eerste eiseres, aan wie het onteigend
goed eigenlijk in exclusieve eigendom
toebehoort, op de bewuste dag (11 mei
1973) geen enkele exceptie heeft laten
gelden; dat een recht van hoger beroep
wordt toegekend aan de onteigenaar
wiens vordering door de vrederechter is
afgewezen (artikel 7, derde lid), doch
niet aan de onteigende, wanneer de vrederechter de eis van de onteigenaar inwilligt (artikel 8, eerste [lees: tweede]
lid), zulks in tegenstelling met de stelsels
gehuldigd in de wet van 17 april 1835 en
de besluitwet van 3 februari 1947; dat uit
die bepalingen en uit de « algehele optiek » van de wet van 26 juli 1962 moet
worden afgeleid dat het aan de onteigende bij artikel 16, tweede lid, toegekende
recht om de herziening ook te gronden
op de onregelmatigheid van de onteigening, enkel dient om als tegengewicht te
dienen voor de omstandigheid dat de afgewezen onteigenaar hoger beroep kan
instellen, doch niet de onteigende wiens
bezwaren omtrent de regelmatigheid
door de vrederechter zijn afgewezen; dat,
in het licht van het voorgaande, het in
artikel 16, tweede lid, bedoelde recht
slechts uitgeoefend kan worden door de
onteigende die, met naleving van het
voorschrift van artikel 7, tweede lid, bij
de eerste gelegenheid, dit is bij de
plaatsopneming, al zijn middelen omtrent de regelmatigheid van de onteigening gelijktijdig heeft voorgebracht, zoals duidelijk blijkt uit het gebruik van de
woorden « de aanwezige verweerders »,
« alle excepties » en « ineens •; dat het
tegenovergestelde beweren, met andere
woorden aan de onteigende die bij de
plaatsopneming hetzij verstek laat gaan,
hetzij geen exceptie inroept, hetzij ze
niet alle ineens voorbrengt, hetzij verschijnt onder voorbehoud van alle rechten, het recht toekennen om de eis tot
herziening ook op de onregelmatigheid
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van de onteigening te gronden, erop zou
neerkomen de tekst van artikel 7, tweede lid, en de erin voorkomende sanctie
van rechtsverval, verbonden aan de nietnaleving van die. bepaling, volkomen
over het hoofd te zien; dat de door de eisers ingeroepen exceptie, die voor het
eerst tijdens de procedure in herziening
wordt ingeroepen, dan ook niet toelaatbaar is,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat de rechter de heropening der
debatten moet bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen
op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen; die
dwingende wetsbepaling het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging wil beveiligen; de verweerster te dezen in haar « grievenschrift • voor het
hof van beroep de ontoelaatbaarheid van
de door de eisers aangevoerde exceptie
niet heeft opgeworpen; uit de stukken
waarop het Hof van Cassatie acht mag
slaan, niet blijkt dat het hof van beroep
aan de eisers de gelegenheid heeft gegeven om de ontoelaatbaarheid van de bedoelde exceptie te betwisten, zodat het
arrest, door de exceptie van onwettigheid
ontoelaatbaar te verklaren, zonder de
heropening van de debatten te bevelen
en de eisers alsnog de gelegenheid te geven om de ambtshalve opgeworpen exceptie van ontoelaatbaarheid te betwisten, niet wettelijk verantwoord is (schending van artikel 774, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het
recht van verdediging);
tweede onderdeel, artikel 16, eerste lid,
van de wet betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen, bepaalt dat
de onteigende een vordering tot herziening kan instellen, gericht tegen het vonnis van de vrederechter waarbij de
« voorlopige vergoedingen • worden toegekend; artikel 16, tweede lid, uitdrukkelijk bepaalt dat de vordering tot herziening ook gegrond kan zijn op de onregelmatigheid van de onteigening, dit wil
zeggen ook gericht kan zijn tegen het
eerste vonnis van de vrederechter, waarbij deze heeft geoordeeld dat de vordering regelmatig was ingesteld en de
« provisionele vergoeding • heeft bepaald; de vordering tot herziening de
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onteigende aldus de gelegenheid verschaft het ganse proces over te doen; hij
daarbij onder meer alle verweermiddelen tegen het eerste vonnis van de vrederechter kan doen gelden; aan deze mogelijkheid geen afbreuk wordt gedaan door
de bepaling van artikel 7, tweede lid, van
de Onteigeningswet, naar luid waarvan
de aanwezige onteigenden, op de dag die
door de vrederechter voor de verschijning en de plaatsbeschrijving is bepaald,
op straffe van verval gehouden zijn alle
excepties die zij menen te kunnen opwerpen, ineens voor te brengen; dit verval immers slechts geldt binnen de procedure voor de vrederechter, doch zich
niet meer uitstrekt tot de rechtspleging
in herziening die nadien bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt kan worden, zodat het arrest,
door de door de eisers opgeworpen exceptie ontoelaatbaar te verklaren, op
grand dat zij niet ter gelegenheid van de
plaatsopneming voor de vrederechter
was voorgebracht, niet wettelijk verantwoord is (schending van de artikelen 7,
tweede lid, en 16, tweede lid, van de wet
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van de autosnelwegen) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 7, tweede lid, van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, de door de onteigenaar
gedagvaarde eigenaars en vruchtgebruikers, op de dag die voor hun
verschijning en het opmaken van de
plaatsbeschrijving is bepaald, voor
de vrederechter, op straffe van verval, gehouden zijn aile excepties die
zij menen te kunnen opwerpen,
ineens voor te brengen, waarop de
vrederechter, na de opmerkingen
van de aanwezige partijen te hebben gehoord, in een enkel ten laatste achtenveertig uren na de verschijning te wijzen vonnis oordeelt
of de vordering regelmatig is ingesteld, de door de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn en het
plan van de gror.dinnemingen van
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toepassing is op het goed waarvan
de ontei.gening wordt gevorderd;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 7, derde lid, en 8, eerste
lid, voor de onteigende geen hoger
beroep openstaat tegen het vonnis
van de vrederechter dat het verzoek·
van de onteigenaar inwilligt en tegelijk, bij wijze van ruwe schatting,
het bedrag van de provisionele vergoedingen bepaalt; dat aileen de onteigenaar hoger beroep kan instellen
tegen het vonnis dat zijn vordering
afwijst;
Overwegende dat, krachtens artikel 16, eerste lid, het de onteigende
toegestaan is overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek
bij de rechtbank van eerste aanleg
een vordering tot herziening in te
stellen, nadat de vrederechter met
toepassing van artikel 14 voorlopig
het bedrag van de vergoeding heeft
bepaald dat voor de onteigening verschuldigd is; dat de onteigende,
krachtens artikel 16, tweede lid, zijn
vordering tot herziening ook kan
gronden op de onregelmatigheid van
de onteigening;
Overwegende dat uit de wordingsgeschiedenis van de wet van 26 juli
1962 blijkt: dat de wetgever, om een
vluggere inbezitneming door de onteigenaar van het onteigende goed
mogelijk te maken, een summiere
procedure heeft ingevoerd; dat hij
de vrederechter heeft opgedragen :
1. in een eerste, ten laatste achtenveertig uren na de verschijning van
de partijen te wijzen vonnis, waartegen voor de onteigende geen rechtsmiddel openstaat, onder meer over
de regelmatigheid van de onteigening uitspraak te doen en, ingeval
hij het verzoek van de onteigenaar
inwilligt, tegelijk bij wijze van ruwe
schatting, het bedrag van de « provisionele » vergoedingen te bepalen
die de onteigenaar aan de onteigende zal storten, waardoor de inbezitneming van het onteigende goed
mogelijk wordt, en 2. na de neerlegging van het deskundigenverslag, in
een tweede vonnis, waartegen voor
de onteigende evenmin enig rechts~
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middel openstaat, het bedrag van de
onteigeningsvergoeding « voorlopig »
te bepalen; dat de wetgever, in het
belang van de onteigende, deze in
de gelegenheid heeft willen stellen
om, nadat de vrederechter het tweede vonnis heeft gewezen, door het
instellen van een vordering tot herziening overeenkomstig de gewone
procedureregels, ook in verband met
de regelmatigheid van de onteigening alle verweermiddelen te doen
gelden;
Overwegende dat artikel 7, tweede
lid, dat de aanwezige verweerders
verplicht op de dag die voor hun
verschijning en het opmaken van de
plaatsbeschrijving is bepaald, voor
de vrederechter, op straffe van verval, alle excepties die zij menen te
kunnen opwerpen, ineens voor te
brengen,
uitsluitend
betrekking
heeft op de spoedprocedure voor het
vredegerecht;
Dat artikel 16, tweede lid, de onteigende niet verbiedt zijn vordering
tot herziening te laten steunen op
gronden die hij met betrekking tot
de onregelmatigheid van de onteigening voor de vrederechter niet had
aangevoerd;
Overwegende dat het arrest, door
de exceptie van de eisers, gefundeerd op de onregelmatigheid van
de onteigening, niet toelaatbaar te
verklaren « aangezien zij deze voor
het eerst tijdens de procedure in
herziening hebben laten gelden »,de
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.

7 december 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitterVerslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en Claeys
Bouuaert.
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KAMER -

7 december 1990

1° KQQP -

VERBORGEN GEBREK VAN DE
VERKOCHTE ZAAK - VERKOPER FABRJKANT
OF GESPEClALISEERDE VERKOPER - AANSPRAKELJJKHEJD.

2° KQQP -

VERBORGEN GEBREK VAN DE
VERKOCHTE ZAAK - ONNASPEURBAAR GEBREK- BEWIJS- VOORWAARDE.

1° De verlwper, wanneer hij fabrikant of

gespecialiseerde verkoper is, is verplicht de zaak zonder gebrek te leveren en moet daartoe alle nuttige maatregelen nemen om aile mogelijke gebreken op te sporen, weshalve hij,
indien het bestaan van een gebrek
wordt aangetoond, de door de koper
geleden schade moet vergoeden, tenzij
hij bewijst dat het gebrek onmogelijk
kon worden opgespoord (1).
2° De onnaspeurbare aard van het ver-

borgen gebrek, die een verkoper, als
fabrikan t of gespecialiseerd verkoper,
dient te bewijzen om te worden ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor de
schade welke door de met het verborgen gebrek behepte zaak werd veroorzaakt, hangt niet af van de technische
mogelijkheden waarover die verkoper
in het individueel geval beschikt (2).

r--------------(1) en (2) Zie Cass., 4 mei 1939 (Bull. en Pas.,
1939, 223), 13 nov. 1959 (A.C. 1960, 225), 6 mei
1977 (A. C., 1977, 917), 15 juni 1989, A.R. nr.
8359 (A.C., 1988·89, nr. 604); P.A. FoRIERs,
« Les contrats commerciaux, Chronique de jurisprudcnce, 1970-1984 ., T.B.H., 1987, nr. 64,

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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ken tot een jaar, zodat hij niet gehouden
is tot vrijwaring van de koper krachtens
artikel '1643 van het Burgerlijk Wetboek
voor schade die zich voordeed na de
overeengekomen waarborgperiode •,
terWijl, eerste onderdeel, de verkoper,

HET HOF; - Gelet op het bestre- die fabrikant of gespecialiseerd verkoper
den arrest, op 8 juni 1988 door het · is, de zaak die hij verkoopt, moet leveren
Hof van Beroep te Brussel gewezen; zonder gebrek en alle nuttige maatregelen moet nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen en hij, zo het be-·
staan van een gebrek aan de koopwaar
wordt aangetoond, alle door de koper ondergane schade moet vergoeden, tenzij
hij het bewijs levert van de absoluut onnaspeurbare aard van het gebrek (artikel
1643 van het Burgerlijk Wetboek); een
beding dat de vrijwaringsplicht van de
professionele verkoper beperkt, derhalve
slechts geldig is voor zover de verkoper
zulk een bewijs heeft gebracht (artikel
1643 van het Burgerlijk Wetboek); professionele verkoper is elke « gespecialiseerde verkoper van zaken » en een kleinhandelaar die gespecialiseerd is, aldus
professionele verkoper is in de zin van
artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek;
de appelrechters impliciet vaststellen,
minstens niet betwisten, dat verweerder
als « ... kleinhandelaar in elektrische apparaten » een gespecialiseerd handelaar
is, een « beroepsverkoper van dergelijke
toestellen »; de aansprakelijkheid op
grond van de artikelen 1641 en 1643 van
het Burgerlijk Wetboek en de verruimde
schadevergoedingsplicht van artikel 1645
van het Burgerlijk Wetboek, aanleiding
geven tot een objectieve aansprakelijkheid gebaseerd op het vermoeden van
kennis van het gebrek bij de professionele verkoper; goede of kwade trouw van
de verkoper aldus niet relevant zijn; de
overeenstemming van de koopwaar met
de wettelijke of met andere normen hoegenaamd niet uitsluit dat die koopwaar
met een verborgen gebrek behept kan
zijn; zodat het arrest noch op grond van
de vaststelling dat de met een gebrek behepte droogkast van eisers conform was
aan de CEE-10-normen, noch op grond
van de overweging dat verweerder niet
(Vervolg noot van vorige biz.)
over de technische mogelijkheden bebiz. 46; SIMONT en DE GAVRE, « Examen de ju- schikt van de fabrikant om het toestel op
risprudence, Les contrats speciaux », R.C.J.B., mogelijke gebreken te controleren, noch
1985, biz. 156-157; W. VAN CAUWELAERT, « Ver- op grond van de overweging dat verborgen gebrek bij koop : actiemogelijkheid van weerder te goeder trouw is, wettig heeft
de koper », R. W:, 1980-81, 199; A. LAGASSE, kunnen beslissen dat verweerder, hoewel
« Problemes de responsabilite en cas de dommage cause par une chose affectee d'un vice professioneel verkoper, zijn waarborg
cache •, noot sub Cass., 6 okt. 1961, R.C.J.B., voor verborgen gebreken geldig kon be1963, 35; H. en L. MAzEAUD en A. TUNC, Traite perken tot een jaar en daarom niet getheorique et pratique de la responsabilite civi- houden is de eisers te vrijwaren voor de
le, d. I, 125.
gevolgen van de brand, teweeggebracht

Over het middel: schending van de artikelen 1641, 1643, 1645 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest, door bevestiging van het beroepen vonnis, de
vordering van de eisers tegen verweerder, gesteund op diens vrijwaringsplicht
als verkoper van een gebrekkige zaak,
afwijst als ongegrond en de eisers veroordeelt tot de kosten ten aanziem van
verweerder, op grond: « dat immers uit
de door (de eisers) voorgelegde stukken
blijkt dat kwestieuze droogautomaat Primus D 155 inderdaad voldeed aan. de
CEE-10 normen; dat de vaststelling van
de deskundige als zou hij op kwestieus
elektrisch apparaat geen veiligheidslabel
hebben aangetroffen, daaraan niets afdoet; dat uit de omstandigheid dat een
aandrijfriem breekt evenmin kan worden afgeleid dat het apparaat niet aan
de voorgeschreven normen voldeed; dat
de oorspronkelijke eisers tevergeefs
voorhouden dat (verweerder), als beroepsverkoper van dergelijke toestellen,
geacht wordt het gebrek te kennen en
dus aansprakelijk is overeenkomstig artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek;
dat (verweerder), als kleinhandelaar in
elektrische apparatuur, inderdaad niet
over de technische mogelijkheden beschikt van de fabrikant om, zoals in casu, een droogautomaat die aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoet, te controleren op mogelijke gebreken of onvolkomenheden; dat hij derhalve als een
verkoper te goeder trouw kan worden
beschouwd, die zijn waarborg kon beper------------------;
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door een door hem verkocht toestel
(schending van de artikelen 1641, 1643
en 1645 van het Burgerlijk Wetboek);

melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromrent aan
Wat het eerste onderdeel betreft : de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Overwegende dat de verkoper, Beroep te Gent.
wanneer hij een fabrikant of een gespecialiseerde verkoper is, verplicht
7 december 1990 - 1• kamer - Vooris de zaak zonder gebrek te leveren zitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
en daartoe alle nuttige maatregelen afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
moet nemen om alle mogelijke ge- conclusie van h. du Jardin, advocaat-gebreken op te sporen, zodat hij, in- neraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
dien het bestaan van een gebrek Biitzler.
wordt aangetoond, de door de koper
ondergane schade moet vergoeden,
tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord;
Overwegende dat het arrest onderzoekt in hoeverre verweerder, als
« kleinhandelaar in elektrische artikelen », het verborgen gebrek van
de droogautomaat kon opsporen; dat
het arrest aldus onderzoekt welke
verplichtingen op verweerder als ge- Nr. 183
specialiseerde verkoper rustten;
Overwegende dat de onnaspeurba3• KAMER - 10 december 1990
re aard van het verborgen gebrek
niet afhangt van de technische mogelijkheden waarover de gespecialiseerde verkoper in het individuele 1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEgeval beschikt;
MENTSAKKOORD EN GERECHTEDat het arrest vaststelt dat verLIJK AKKOORD - RECHTSPLEGL\G weerder niet over de technische moAMBTSHALVE
FAILLIET\'ERKLAR!:'o;G
RECHT VAN VERDEDIGI:\IG YA:"' DE SCHCLDEgelijkheden van de fabrikant beNAAR.
schikt om een droogautomaat die
aan de wettelijke veiligheidsnormen
voldoet, te controleren op mogelijke
gebreken of onvolkomenheden;
2° RECHT VAN VERDEDIGING - BCRDat het arrest, door op grond
GERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - RECHT VAN VERDEDIGI:\IG
daarvan te beslissen dat verweerder
VAN DE SCHULDENAAR.
als een verkoper te goeder trouw
kan worden beschouwd, de in het
onderdeel aangewezen wetsbepalin1° en 2° Bij een rechtspleging van ambtsgen schendt;
halve faillietverklaring vereist het
Dat het onderdeel gegrond is;
recht van verdediging dat de schulde-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eisers tegen verweerder ongegrond verklaart en uitspraak doet over de desbetreffende
kosten; beveelt dat van dit arrest

naar v66r de beslissing in zijn middelen wordt gehoord, behalve wanneer
de zaak uitzonderlijk spoedeisend is
(1). (Art. 442 Faillissementswet.)

1---------------{1) Cass. 27 april 1989, A.R. nr 8244 (A.C.,
1988-89, nr 491), en 25 sept. 1989, A.R. nr
3313, supra, nr 53

i
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(VANDEN BERGHE E.A. T. TANGHE - CURATOR IN
DE FAILLISSEMENTEN VANDENBERGHE)

(AR nr. 708a)
10 december 1990 - a• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Lenaerts, procureur-generaal Advocaten : mrs. Nelissen Grade en De
Gryse.

Nr. 184

a•

KAMER -

10 december 1990

ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP - ONGEVAL - PLOTSELINGE GEBEURTENIS - VERMOEDEN.

Een letsel wordt slechts vermoed door
een ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer een plotselinge gebeurtenis als
vaststaand en niet aileen als mogelijk
wordt aangewezen (1). (Art 9 Arbeidsongevallenwet.)
(ROYALE BELGE N.V. T. SCHEYVING)

Nr. 184

de Arbeidsongevallenwet, ten gunste van
verweerster, voor de gevolgen van het
ongeval dat op a oktober 1986 overkomen
is aan de echtgenoot van verweerster, op
de gronden dat " artikel 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat, wanneer de getroffene of zijn
rechthebbende, benevens het bestaan
van een letsel, een plotse gebeurtenis
aanwijzen, dit letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval te
zijn veroorzaakt ", dat "krachtens het
voornoemd artikel 9 het letsel dus vermoed (wordt) door een ongeval veroorzaakt te zijn wanneer, benevens het bestaan van een letsel, een plotse gebeurtenis wordt aangetoond ", dat "uit deze
bepaling volgt dat de getroffene of zijn
rechthebbenden niet moeten bewijzen
dat de oorzaak of een van de oorzaken
van de gebeurtenis buiten het organisme
van de getroffene ligt " en dat de verzekeraar een tegenbewijs zal moeten leveren waarvan wordt gesteld : " de verzekeraar zal het door artikel 9 gevestigd
vermoeden precies kunnen ontzenuwen
onder meer door te bewijzen dat het letsel uitsluitend het gevolg is geweest van
de inwendige gesteltenis van de getroffene, wat ofwel de plotselinge gebeurtenis
ofwel het oorzakelijk verband uitsluit ",
"(eiseres) moet bewijzen dat het letsel,
in casu de dood, uitsluitend toe te schrijven is aan een inwendige oorzaak, die
niet door een externe oorzaak werd bei:nvloed ", "zij stelt dat de val in het water
uitsluitend het gevolg is geweest van de
levensgevaarlijke intoxicatie en dronkenschap waarin Dhoore zichzelf vooraf had
gebracht, zodat de oorzaak van het ongeval enkel toe te schrijven is aan een interne toe stand waarin hij zich bevond ",
" het is echter onvoldoende bewezen dat
de dronkenschap de enige oorzaak is van
het ongeval ", Dhoore is uit de keuken,
gelegen beneden in het schip, naar boven in de kajuit gegaan en van daar
naar buiten. Hij kan gestruikeld zijn
over de verhoging van de deur, zoals een
getuige verklaarde, ook al heeft deze getuige "om (de getroffene) te beschermen " over meerdere feiten verschillende
versies gegeven. Alhoewel de dronkenschap medeoorzaak kan zijn geweest
van het evenwichtsverlies en het struikelen in de hand hebben gewerkt, is het
louter feit van het struikelen voldoende
als plotse gebeurtenis. Ook wanneer de
getroffene een zware fout beging door in
dronken toestand het werk op het schip
aan te vatten en aldus het risico voor het
ongeval aanmerkelijk te verhogen, is
hier niet bewezen dat hij het ongeval op-

1

ARREST

(AR nr. 72a1)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1989
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : « schending van artikelen 7 en 9
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 en 97 der Grondwet,
doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing besluit dat de eerste rechter het ongeval terecht als een arbeidsongeval aanvaard heeft, en eiseres veroordeelt tot vergoeding, overeenkomstig

--------------------J
(1) Zie Cass., 15 april 1982 (AC., 1981-82, nr.

478).
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zettelijk heeft veroorzaakt. Enkel in dit
laatste geval is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 48, eerste lid, van de
arbeidsongevallenwet, geen vergoeding
verschuldigd ", "(eiseres) stelt ten onrechte dat, zo Dhoore niet dronken ware
geweest, hij de val in het water had kunnen overleven. Dronkenschap belette
hem te reageren, zodat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het struikelen, de plotse gebeurtenis en het overlijden ", " Dhoore zou echter zonder struikelen niet gevallen zijn, noch in het
water terecht gekomen zijn ", "Het is
dus geenszins bewezen dat het verdrinken enkel is veroorzaakt door de dronkenschap. Alhoewel dronkenschap · het
reactievermogen kan hebben belemmerd,
zou zonder struikelen, vallen en in het
water terechtkomen, Dhoore niet verdronken zijn ",
terwijl voor het bestaan van een arbeidsongeval, in de zin van de artikelen
7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, de aanwezigheid vereist is
van een plotselinge gebeurtenis die het
letsel, overkomen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
heeft kunnen veroorzaken; inzake arbeidsongevallen het derhalve voldoende
is dat de getroffene of zijn rechthebbenden enkel het bestaan van een letsel
aantonen en van een plotselinge gebeurtenis waardoor het letsel is kunnen ontstaan, opdat dit letsel, met toepassing
van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet, behoudens tegenbewijs, vermoed
wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt;
eerste onderdeel, de omstandigheid dat
op het slachtoffer of zijn rechthebbenden
weliswaar niet de bewijslast rust dat de
plotselinge gebeurtenis het letsel noodzakelijk heeft veroorzaakt, nu zij kunnen
volstaan met het bewijs dat het letsel
kon worden veroorzaakt door de plotselinge gebeurtenis, weliswaar niet wegneemt dat op hen de bewijslast rust, niet
van een hypothetische of mogelijke voorgevallen plotselinge gebeurtenis, doch
van een werkelijk opgetreden en vaststaande plotselinge gebeurtenis; eiseres
in dat verband in haar aanvullende conclusie in beroep d.d. 28 september 1989
aanvoerde dat " de actie van het uit de
kajuit komen een volledig normale en alledaagse uitvoering van de dagtaak
(vormde), die op zichzelf niet constitutief
kon zijn van een plotselinge gebeurtenis ", dat "(verweerster) in de uitvoering
van deze normale dagtaak een speciaal
en abnormaal element (dient) aan te dui-
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den dat van die aard is dat zij het letsel
kan veroorzaken ", dat "dit element op
geen enkele wijze (wordt) aangegeven ",
dat " dient ... te worden opgemerkt dat
niet vaststaat dat de heer Dhoore zou gestruikeld zijn, waar getuige Labyte stelt :
' Ik veronderstel dat Erik zich daar ergens mistrapt heeft aan de trede '", dat
" een plotselinge gebeurttenis voorafgaan
aan het evenwichtsverlies derhalve niet
'bewezen (is)", dat "derhalve vast (staat)
dat het enig abnormaal element dat kan
aangegeven worden in de uitvoering van
deze alledaagse beweging precies de
dronkenschap is, enige oorzaak van het
evenwichtsverlies (...) zijnde een !outer
interne toestand van het slachtoffer,
waarin dit zich bovendien intentioneel
had gebracht en in elk geval niet constitutief van een plotselinge gebeurtenis "
(conclusie pp. 1-2); het arbeidshof, door
de enkele vaststelling dat het slachtoffer
uit de kajuit is gekomen, naar buiten is
gegaan en " kan gestruikeld zijn over de
verhoging van de deur ", het bestaan van
een plotselinge gebeurtenis slechts mogelijk acht zonder ze evenwel als zeker
en vaststaand te beschouwen, zodat het
arbeidshof zonder de noodzakelijke zekerheid vast te stellen nopens het bestaan van een plotselinge gebeurtenis
niet wettig kon oordelen dat het letsel
veroorzaakt werd door een ongeval
(schending van artikelen 7 en 9 van de
Arbeidsongevallenwet), minstens niet
antwoordt op eiseres' aanvoeringen ·inzake het niet volstaan van het !outer mogelijk bestaan van een plotselinge gebeurtenis en het niet bewezen zijn van deze
plotselinge gebeurtenis (schending van
artikel 97 der Grondwet); ... » :

Wat het eerste pnderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres, blijkens
de vermeldingen van het arrest,
voor het arbeidshof stelde dat de val
in het water uitsluitend het gevolg
was van de dronkenschap waarin
het slachtoffer « zichzelf vooraf had
gebracht, zodat de oorzaak van het
ongeval enkel toe te schrijven is aan
een interne toestand waarin hij zich
bevond »;
Overwegende dat het arrest dit
verweer verwerpt door te oordelen
dat het slachtoffer « kan gestruikeld
zijn over de verhoging van de deur »
en dat « het louter feit van het struikelen voldoende (is) als plotselinge
gebeurtenis »; dat het arrest voorts
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oordeelt dat het slachtoffer « zonder
struikelen niet gevallen (... ) noch in
het water terecht gekomen (zou)
zijn »;
Dat het arrest aldus een plotselinge gebeurtenis aanwijst die het
als mogelijk maar niet als vaststaande beschouwt, en aldus artikel
9 van de Arbeidsongevallenwet
schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Nr. 185

van de in art. 282 W.LB., bepaalde termijn zelf niet meer mag aanvoeren (1).
(Artt. 278, tweede lid, en 279, tweede
lid, W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. MOLENAERS, BOOSTEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1852 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1989
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel: schending van artiOm die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uit- kel 278 van het Wetboek van de Inkomspraak doet over het bestaan van stenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vasteen plotselinge gebeurtenis; verwerpt de voorziening voor het overi- gesteld dat de verweerders in hun conge; beveelt dat van dit arrest mel- clusie slechts twee grieven handhaven,
namelijk, enerzijds, hun grief betreffending zal worden gemaakt op de kant de
de terugbetaling van een lening die
van het gedeeltelijk vernietigde ar- door het arrest als ongegrond wordt berest; gelet op artikel 68 van de Ar- stempeld en, anderzijds, een grief betrefbeidsongevallenwet, veroordeelt ei- fende het bedrag van het levensonderseres in de kosten; verwij st de aldus houd die als niet-ontvankelijk wordt
beperkte zaak naar het Arbeidshof afgewezen, ambtshalve dat wil zeggen
zonder dat de verweerders enigerlei grief
te Brussel.
10 december 1990 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 185
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INKOMSTENBELASTINGEN -

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP

Het hoi van beroep mag de aanslag niet
vernietigen op grand van een ambtshalve opgeworpen bezwaar dat de beJastingplichtige wegens het verstrijken

hieromtrent hebben geformuleerd, de
aanslagbasis met 145.000 frank vermindert en de aanslag in dezelfde mate vernietigt, omdat de door de directeur gedelegeerde ambtenaar geen nieuwe berekening had mogen maken op grond van
gegevens waarvan geen sprake is geweest in de kennisgeving van aanslag en
waarbij hij een compensatie heeft doorgevoerd,
terwijl, onder het stelsel van de wet
van 16 maart 1976 waarbij artikel 278
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen is aangevuld, het hof van beroep
waarbij het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur
of van de door de directeur gedelegeerde
ambtenaar aanhangig is, op straffe van
bevoegdheidsoverschrijding, slechts kennis kan nemen van : - een kwestie die
bij de reclamatie aan de directeur is
voorgelegd overeenkomstig de artikelen
272 en 273 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
een kwestie

(1) Zie Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79 550)
18 okt. 1985, A.R. nr. F 1110 N (A.C., l!l85-86:
nr 106), 15 jum 1989, A.R. nr F 996 F (A.C.
1988-89, nr 607).
'

~--~~-~-r-
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waarover de directeur of de door hem
gedelegeerde ambtenaar ambtshalve uitspraak heeft gedaan; - bezwaren. die betrekking hebben op een overtredmg van
de wet of die een schending inroepen
van op straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevormen voor zover
die bezwaren overeenkomstig artikel 279,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen geformuleerd worden ofwel in de voorziening ofwel in een
geschrift dat aan de griffie van het hof
van beroep wordt afgegeven en dit op
straffe van verval binnen de termijn gesteld in artikel 282 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen; - en bezwaren die de belastingschuldige in elke
stand van de procedure mag inroepen zoals het verval van het recht tot aanslag
en de schending van het gezag van het
rechterlijk gewijsde; zodat het hof van
beroep, zonder bevoegdheidsoverschrijding, de aanslagbasis zoals die voortvloeit uit de bestreden beslissing niet
kon wijzigen nu de effectief door de verweerders inroepen grieven ongegrond of
niet ontvankelijk werden verklaard, nu
de verweerders geen schending van artikel 276, tweede lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen hebben aangevoerd en nu, zelfs indien artikel 276,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zou geschonden zijn,
het hof van beroep die grief niet ambtshalve kan opwerpen, vermits die grief
geen verband houdt met een miskenning
van de prescriptie of van het gezag van
het rechterlijk gewijsde:

Overwegende dat uit de artikelen
273, 276, 278, 279, de laatste drie bepalingen aangevuld bij de wet van
16 maart 1976, en 282 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
en uit de beginselen van de regeling
van de respectieve bevoegdheden
van het bestuur en van de hoven en
rechtbanken, moet worden afgeleid
dat het hof van beroep, dat kennis
neemt van het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van
de directeur der belastingen, zijn bevoegdheid te buiten gaat wanneer
het - buiten de gevallen van verval
van het recht van aanslag of van
rechterlijk gewijsde, ter zake niet
ingeroepen - kennis neemt van een
grief die niet aan de directeur ter
beslissing is voorgelegd of waarover
de directeur geen uitspraak heeft
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gedaan, zelfs wanneer hij de grief
ambtshalve had moeten onderzoeken, of die door de belastingsplichtige niet overeenkomstig artikel 279,
tweede lid, van het wetboek voor
het hof van beroep is aangevoerd,
met dien verstande dat de belastingplichtige daar, ingevolge artikel 278
van het wetboek, enkel een schending van de wet of van enige op
straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevorm kan aanvoeren;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat
de verweerders in hun conclusies
slechts twee grieven handhaven, die
grieven verwerpt; dat het ambtshalve oordeelt dat de aanslag nietig is
omdat de beslissing van de directeur
een door artikel 276 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
verboden schuldvergelijking doorvoert;
Dat het hof van beroep, door
ambtshalve bezwaren te onderzoeken die de belastingplichtige wegens
verstrijken van termijnen zelf niet
meer mocht aanvoeren en op die
grond de aanslag te vernietigen, artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het beroep ontvankelijk verklaart en de grieven van de verweerders verwerpt; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 december 1990 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Lenaerts, procureur-generaal 4dvocaat: mr. L. Dullaers, Tongeren.

1
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KAMER -

11 december 1990

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VEROORDELING VASTSTELLING VAN ALLE BESTANDDELEN
VAN HET MISDRIJF.

Niet regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing waarbij de beklaagde wegens een misdrijf wordt veroordeeld
zonder dat daarbij het bestaan van aile bestanddelen van dat misdrijf wordt
vastgesteld (1).
(LALEMAN)
ARREST

(A.R. nr. 3061)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1988
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

I. Op de voorzieningen van de beide eisers betreffende de beslissingen aangaande de telastleggingen A
en B:
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het ho£ van beroep de eisers schuldig verklaart
aan onder meer de telastlegging A
om, met overtreding van de artikelen 1, 4, § 2, 5 en 10 § 1, 2, a, van de
wet van 15 juli 1985 betreffende het
gebruik bij dieren van stoffen met
hormonale of met anti-hormonale
werking, « stoffen met hormonale of
anti-hormonale werking te hebben
voorgeschreven of toegediend bij
overtreding van de bepalingen van
deze wet of van de besluiten ter uitvoering ervan »;
Dat het aldus de feiten waaraan
het de eisers schuldig verklaart, om-
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schrijft in de bewoordingen van artikel 10, § 1, 2, a, van de wet van 15
juli 1985;
Overwegende dat deze wetsbepaling evenwel geen omschrijving
geeft van enig strafbaar feit, doch
enkel de straffen bepaalt toepasselijk op de misdrijven die een overtreding uitmaken « van de bepalingen van deze wet of van de besluiten ter uitvoering ervan »;
Overwegende dat het arrest weliswaar melding maakt van de toepassing van de artikelen 4, § 2, en 5
v~n voormelde wet bepalingen
dre strafbare feiten omschrijven doch nergens het bestaan constateert van de constitutieve elementen
voor die strafbare feiten vereist; dat
evenmin het bestaan van die constitutieve elementen blijkt uit de motieven van het beroepen vonnis
waarnaar het arrest onder meer verwijst;
Overwegende dat het arrest dat
aldus niet toelaat uit te maken aan
welke overtreding van de bepalingen van de wet van 15 juli 1985 of
van de in uitvoering daarvan genamen besluiten, het hof van beroep de
eisers schuldig acht, niet regelmatig
met redenen is omkleed en het Hof
niet toelaat de wettigheid van de beslissingen na te gaan;

II. Op de voorziening van Jules
Laleman betreffende de beslissing
aangaande de telastleggingen C, D
en E:
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, ongeacht de door
de eisers aangevoerde middelen die
enkel betrekking hebben op de telastlegging A en niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt
-------------------l het bestreden arrest in zoverre het
(1) Cass., 27 okt. 1987, A.R. nr. 1428 (A. C., de eisers veroordeelt wegens de te1987-88, nr. 117).
lastleggingen A en B en in kosten;
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beveelt dat van dit arrest melding.
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
verwerpt de voorziening van Jules
Laleman voor het overige; veroordeelt Jules Laleman in een vierde
van de kosten; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
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(SULS T. TOUBHANS, DUPONT, FOLDERS,
ROBAYE, WEEKX)

(A.R. nr. 3466)
11 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Delahaye en Biitzler.

11 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Duyck, leper.

Nr. 188
2•

Nr. 187
2•

KAMER -

11 december 1990

KAMER -

11 december 1990

BUITEN
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP.

Naar recht verantwoord is de beslissing
waarbij een vordering tot schadeloosstelling wordt afgewezen op grand dat
er geen schade is, in de zin van artt.
1382, 1383 B. W., aangezien de door de
N.M.B.S. gestorte bedragen aileen tot
2° OPENBAAR MINISTERIE - ARREST
betaling dienen van een eigen schuld,
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELdie zij eveneens had moeten betalen
LING- TEGENWOORDIGHEID VAN HET O.M.
indien het ongeval niet had plaatsgehad (1).
1o en 2° Geen enkele wetsbepaling
schrijft voor dat de arresten van de
kamer van inbeschuldigingstelling
Noot arrest nr. 188 :
over de regeling van de rechtspleging
in tegenwoordigheid van het O.M. die(1) Zie Cass., 9 maart 1984, A.R. nr. 3919
nen te worden gewezen; zodanige arC., 1983-84, nr. 393) en R. W., 1983-84, kol.
resten behoeven derhalve de identiteit (A.
2805 en nota van MARC C. KRUITHOF, 28 juni
niet te vermelden van de magistraat 1984, A.R. nr. 6932 (A.C., 1983-84, nr. 618), 15
van het O.M. die de terechtzitting maart 1985, A.R. nr. 4482 (ibid., 1984-85, nr.
waarop het is gewezen, heeft bijge- 431), 13 april 1988, A.R. nr. 5832, plecht.. tewoond (1).
rechtz. (ibid., 1987-88, nr. 492), met cone!. adv.-

1° ONDERZOEKSGERECHTEN -

ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TEGENWOORDIGHEID VAN
HET O.M.

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

Noot arrest nr. 187 :
(1) Zie Cass., 21 feb. en 13 juni 1990, A.R.
nrs. 7667 en 7932, 7954 en 8067 (A.C., 1989-90,
nrs. 374 en 592).

gen. B. Janssens de Bisthoven, in R.C.J.B.,
1989, 631, met nota van F. GLANSDORF EN CHR.
DALCQ, biz. 639, 10 mei 1988, A.R. nr. 1769
(A.C., 1987-88, nr. 564), en 4 okt. 1988, A.R. nr.
1404 (ibid., 1988-89, nr. 66); H. VANDENBERGHE
e.a., « Overzicht van Rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, 1979-1984 », in
T.P.R., 1987, biz. 1255 tot 1615, nrs. 202 en 203.
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(N.M.B.S. T. AMBROSIUS TRANSPORT B.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4081}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Gezien het arrest van het Hof van
10 januari 1989 (2);
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering van eiseres tegen de verweerster B.V. Ambrosius Transport tot het bekomen van
140.405 frank, met intresten en kosten,
als terugbetaling van de patronale lasten
die eiseres als werkgever van de in de litigieuze aanrijding gekwetste werknemer Smets betaalde in de periode van
arbeidsongeschiktheid, afwijst op grand
van volgende overwegingen (pagina 6) :
B. Betreffende de patronale bijdragen :
Overwegende dat de betaling van deze
bijdragen niet voortspruit uit een contractuele verplichting, maar uit het statuut van het personeel van de N.M.B.S.;
dat de artikelen 54, § 4, en 75 van de wet
op de arbeidsovereenkomsten ten deze
niet toepasselijk zijn; dat de N.M.B.S. deze bijdragen ook had moeten betalen indien het ongeval niet was geschied; dat
de betaling van deze bijdragen bijgevolg
geen schade uitmaakt die door de fout
van de aangestelde van de B.V. Ambrosius Transport werd veroorzaakt; dat de
N.M.B.S. deze bijdragen niet in een hoedanigheid van borg betaalde; dat de
N.M.B.S. met deze bijdragen geen sammen betaalde die door de B.V. Ambrosius Transport aan het slachtoffer verschuldigd waren, maar wel haar eigen
schuld vereffend tim overstaan van haar
Fonds der Sociale Werken (of aan andere fondsen of kassen); dat de vordering
van de burgerlijke partij de N.M.B.S. aldus enkel . gegrond is tot beloop van
489.280 frank + 252.103 frank = 741.383
frank »,

Nr. 188

zoals een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting, als rechtsgrond
heeft, niet voldoende is om het oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige
daad van een derde en die uitgave of
prestatie te ontkennen; dat het bestaan
van e~n contra~tue_le, wettelijke of reglementmre verphchtmg· welk kan verhinderen dat schade in de zin van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek ont~taat, inzonderheid wanneer, blijkens de
mhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement de te
verrichten uitgave of prestatie d~finitief
voor rekening moet blijven van degene
die zich heeft verbonden, zelfs als de omstandigheid op grand waarvan tot uitvoering van de uitgave of prestatie moet
worden overgegaan, een gevolg is van
een onrechtmatige daad; en het bestreden arrest bijgevolg op grand van de enkele o_verwegingen dat de verplichting
voor erser om de patronale bijdragen te
betalen voortvloeide uit het statuut van
het personeel van eiseres en dat eiseres
zijn eigen schuld vereffende, niet wettig
k~n besluiten dat eiseres de patronale
brJdragen van de B.V. Ambrosius Transport niet kon terugvorderen zonder dat
het arrest vaststelde dat de patronale
bijdragen volgens het statuut van het
personeel van eiser definitief voor rekening van eiseres moesten blijven, zodat
het arrest niet wettelijke verantwoord is
en de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt:

Overwegende dat eiseres wat de
patronale bijdragen betreft vergoeding vorderde van eigen « schade »;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de betaling waarvan
eiseres vergoeding vordert, voortspruit uit het statuut van het personeel van de N.M.B.S., dat eiseres die
bedragen niet betaalde in hoedanigheid van borg maar wel als vereffening van eigen schuld en dat zij die
bijdragen oak had moeten betalen
indien het ongeval niet had plaatsgehad;
Overwegende dat de appelrechters
aldus vaststellen dat de door eiseres
terwijl, ...
tweede onderdeel, overeenkomstig de gevorderde bedragen geen schade
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk betreffen, maar de vereffening van
Wetboek de vaststelling dat een uitgave een schuld die geen verband heeft
of prestatie een eigen juridische oorzaak, met het ongeval;
Overwegende dat dientengevolge
(2) Arrest niet gepubliceerd.
de mogelijke verbreking van het

Nr. 189
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causaal verband tussen fout en
(DEMEULENAERE)
schade en het al dan niet ten laste
van eiseres moeten blijven van eniARREST
ge schadepost niet ter sprake zijn;
(A.R. nr. 4153)
Dat de appelrechters (... ) hun beslissing naar recht verantwoorden;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel niet kan worden den arrest, op 21 november 1989
aangenomen;
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

Overwegende dat wanneer een
zaak in onderzoek gesteld wordt, de
onderzoeksrechter wordt gevat « in
rem » : de onderzoeks<< opdracht »
11 december 1990 - 2• kamer - Voorbetreft een feit, welke benaming er
zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk- ook aan gegeven wordt en door wie
luidende conclusie van de h. Declercq, ook het moge gepleegd zijn;
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Overwegende dat, wanneer de beDe Gryse en Gerard.
voegde procureur des Konings in
zijn vordering het/de te onderzoeken feit/feiten omschrijft op grond
van de uit de bij de vordering gevoegde akte blijkende feitelijke gegevens, de onderzoeksopdracht van
de onderzoeksrechter niet tot de
door die vordering gegeven omschrijving is beperkt en de onderzoeksrechter voor de afbakening
van zijn onderzoeksopdracht dient
na te gaan, met inachtneming van
onder meer de gegevens van de bij
de vordering gevoegde stukken en
Nr. 189
de aard van de bij hem aangebrachte feitelijke gegevens, welke gedragingen of verzuimen de procureur
2• KAMER - 11 december 1990
des Konings als geheel in onderzoek
bedoelde te stellen;
ONDERZOEKSRECHTER - VOORWERP
Overwegende dat de appelrechters
VAN HET ONDERZOEK- NASPORINGEN VAN
aldus wettig hebben kunnen vastDE RECHTER.
stellen dat de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste
Voorwerp van het onderzoek van de on- Aanleg te Kortrijk door zijn vordederzoeksrechter is het feit dat is omschreven in de akte waarbij die rech- ring van 20 mei 1986 de onderzoekster met het onderzoek wordt belast; de rechter heeft opgedragen de activirechter mag wei andere feiten naspo- teiten van Verhougstraete en Miren en daarover inlichtingen inwinnen, roux als complexe - door onder
doch desaangaande mag hij geen ei- meer artikel 380bis, 2°, van het
genlijke onderzoeksdaden verrichten, Strafwetboek strafbaar gestelde nu de vervolging van die feiten uitslui- gedraging, als geheel, te onderzoetend aan het O.M staat (1).
ken en daarvoor de strafvordering
heeft ingesteld;
Overwegende dat het de onder(1) Zie A. DE NAuw, « Het adieren van de onderzoeksrechter », in Actuele problemen van zoeksrechter geenszins verboden is
strafrecht, biz. 13 en 14.
in zijn hoedanigheid van officier
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van gerechtelijke politie omtrent uit
zijn onderzoek blijkende « nieuwe »
feiten alle nuttige gegevens in te
winnen en de bestanddelen op te
sporen die van zulke aard schijnen
dat ze die feiten als een misdaad of
een wanbedrijf strafbaar maken,
waarbij hij evenwel geen onderzoeksdaden behorende tot zijn specifieke bevoegdheid van onderzoeksrechter, dit is als rechter, mag
stellen;
Overwegende dat dit optreden van
de onderzoeksrechter als officier
van gerechtelijke politie in verband
met « nieuwe » feiten geen inmenging inhoudt in het vervolgingsbeleid van de procureur des Konings,
nu deze bij kennisneming van de
omtrent die feiten ingewonnen gegevens steeds vrij het verder aan die
feiten voor te behouden gevolg zal
beoordelen; dat het principe van de
scheiding tussen het recht te vervolgen en het recht te onderzoeken
door de bedoelde verrichtingen van
de onderzoeksrechter niet in het gedrang wordt gebracht;
Overwegende dat uit de termen
van de door de onderzoeksrechter
op 26 mei 1986 aan de commandant
van het rijkswachtdistrict B.O.B.
Kortrijk gegeven opdracht geen specifieke onderzoeksdaden omtrent
strafbaar geacht gedragingen van eiseres blijken; dat die opdracht van
gerechtelijke politie het onderzoek
aangaat van de feiten waarvan de
onderzoeksrechter door de vordering van 20 mei 1986 van de procureur des Konings was gevat, wijl,
zoals vermeld, het eventueel in die
opdracht begrepen zijn van het inwinnen van inlichtingen en gegevens omtrent eventuele, uit het
reeds regelmatig gevoerde onderzoek blijkende, nieuwe, feiten, geen
procedurenietigheid oplevert;
Overwegende dat de procureur
des Konings door zijn vordering van
12 maart 1987, op grond van zijn
vrije beoordeling van de hem door
de onderzoeksrechter in verband
met de in hoofde van onder meer eiseres, door het onderzoek waarmede

hij door de vordering van 20 mei
1986 regelmatig belast was, aan het
Iicht gekomen blijkbaar strafbare
feiten, de strafvordering omtrent die
feiten in beweging brengt en de onderzoeksrechter opdracht geeft daaromtrent, eventueel met verrichting
van specifieke onderzoeksdaden, nader te onderzoeken;
Dat de appelrechters door hun
motivering zonder dubbelzinnigheid
of strijdigheid de regelmatigheid
van de gevolgde procedure vaststellen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantHile 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.
11 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat; mr. W.
Lietaer, Kortrijk.
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1o CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG- STRAFZAKEN- VOORRECHT VAN
RECHTSMACHT CORRECTIONALISERING
VAN EEN MISDAAD - MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING GEEN UITSPRAAK GEDAAN HEEFT OVER
HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN.
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2° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG - OP HET HOF VAN CASSATIE RUSTENDE PLICHT - BEGRIP.

3° PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF - OP HET HOF VAN CASSATIE
RUSTENDE PLICHT - BEGRIP.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN.- ONVOLLEDIG DOSSIER.

5° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN DOSSIER NIET MEDEGEDEELD IN EEN VORIGE FASE VAN DE RECHTSPLEGING BETREFFENDE DE VOORLOP!GE
HECHTENIS.

6° CASSATIEMIDDELEN

ONDU!DELIJKE MIDDELEN - STRAFZAKEN - BEGRIP.

1° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan

belang, is het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een voorziening
tegen een arrest houdende correctionaJisering van een aan een rechter ten
laste gelegde misdaad en volgens hetwelk de kamer van inbeschuldigingstelling had moeten vaststellen dat er
voldo(mde bezwaren bestonden om de
verdachte te verwijzen naar het hot
van beroep, aangezien eiser de gelegenheid heeft gehad om voor het vonnisgerecht niet alleen het bestaan van
bezwaren maar oak van afdoende bewijzen te betwisten (1).
2° en 3° Wanneer een cassatiemiddel een

vraag opwerpt in de zin van art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof, is het
Hoi van Cassatie niet verplicht de
vraag van het Arbitragehof voor te Jeggen, als het cassatieberoep tach moet
worden verworpen op grand van procesregels vervat in bepalingen die
geen verband houden met het onderwerp van de gestelde prejudiciele
vraag (2).
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kele feit dat de gerechtelijke politie
ten behoeve van de procureur des Konings processen-verbaal heeft opgemaakt die geen deel uitmaken van het
strafdossier en niet dienen om de overtuiging van de rechter te vormen.
5° Geen schending van het recht van

verdediging valt af te Ieiden uit het enkele feit dat de beklaagde, die inzage
gekregen heeft van alle stukken van
het dossier, vroeger geen mededeling
kreeg van de stukken naar aanleiding
van een verschijning voor het onderzoeksgerecht dat geroepen was uitspraak te doen over de voorlopige
hechtenis.
6° Geen cassatiemiddel is de enkele verwijzing, in een memorie tot staving
van een cassatieberoep, naar middelen
die eventueel door andere eisers zouden voorgedragen worden maar die
niet geformuleerd zijn ten tijde van de
neerlegging van de memorie (3).
(JANSSENS, VAN HAUWERMEIREN T. • VENNOOTSCHAP M.E. BEHEER • B.V. NAAR NEDERLANDS
RECHT, « BOUWKUNDIG ADVIES- EN ONTWERPBUREAU EMBO • B.V. NAAR NEDERLANDS
RECHT, DEVENPORT CORPORATION N.V.; GULJE,
DE ROECK)
ARREST

(A.R. nr. 4823)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, op 15 september 1989 en
door het Hof van Beroep te Antwerpen op 11 juni 1990;

I. Op de voorziening van Eric van
Hauwermeiren :
A. tegen het arrest van het hof
4° Geen schending van het recht van van beroep, kamer van inbeschuldiverdediging valt af te leiden uit het en- gingstelling, van 15 september 1989:
(1) Zie Cass., 6 sept. 1989, A.R. nr. 7670 en
7674 (A.C., 1989-90, nr. 7). Over bet feit dat de
Wetboek van Strafvordering de bezwaren niet
hoefde te beoordelen, zie noot Cass., 23 okt.
1985, A.R. nr. 4644 (ibid., 1985-86, nr. 121).

Over het eerste en het tweede middel,
gesteld als volgt :

Overwegende dat de kamer van

(2) Zie Cass., 19 maart en 7 mei 1990, A.R. M · inbeschuldigingstelling beslist dat er
503 F en M 519 F (A.C., 1989-90, nrs. 434 en
520), waarvan het tweede arrest wordt vooraf(3) Cass., 17 mei 1988, A.R. nr. 1296 (A.C.,
gegaan door concl. adv.-gen. J.F. Leclercq.
1987-88, nr. 574).

1--------------'------
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ten gunste van onder meer eiser
verzachtende omstandigheden aanwezig zijn zodat er grond is voor de
telastleggingen sub I slechts correctionele straffen uit te spreken; dat
zij niet oordeelt omtrent gebeurlijke
bezwaren ten laste van eiser en het
dossier ter beschikking stelt van de
procureur-generaal om te handelen
als naar recht;
Overwegende dat de middelen het
bestaan en de authenticiteit van de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling niet willen in het
gedrang brengen doch aanvoeren
dat het aan dit onderzoeksgerecht
stond uitspraak te doen over de bezwaren ten laste van eiser en medeverdachten en hen in voorkomend
geval naar het vonnisgerecht te verwijzen;
Overwegende dat eiser geen belang heeft zich te voorzien tegen de
beslissing dat er in zijn voordeel
verzachtende omstandigheden bestaan, zodat er grond is slechts correctionele en geen criminele straffen uit te spreken; dat hij evenmin
belang heeft bij de aanvoering dat
door de kamer van inbeschuldigingstelling niet werd beslist over het
bestaan van bezwaren te zijnen laste of ten laste van andere verdachten, nu hij voor het hof van beroep
zijn recht van verdediging heeft
kunnen uitoefenen en conclusies nemen niet aileen over de bezwaren
maar ook over het bewijs van zijn
schuld;
Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voovgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 190

de in dat licbt gevorderde toepassing van
de wet van 4 oktober 1867 betreffende de
verzacbtende omstandigbeden, waarbij
aan de kamer van inbescbuldigingstelling de bevoegdheid wordt ontkend om
over bet bestaan van gebeurlijk voldoende bezwaren te oordelen, deze bevoegdbeid aan de procureur-generaal bij het
bof van beroep wordt toegekend, en de
vordering van de procureur-generaal er
toe strekt bet bestaan van verzacbtende
omstandigbeden te doen vaststellen, zodat voor in de tenlastelegging als misdaad omscbreven feiten correctionele
straffen zouden kunnen worden opgelegd, verenigbaar met de beginselen van
gelijkheid en non-discriminatie neergelegd in de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet, nu volgens de gemeenrecbtelijke in bet Wetboek van Strafvordering
neergelegde regeling, die wordt toegepast buiten de gevallen van voorrecbt
van recbtsmacbt en daarmee samenbangende misdrijven, bet bevoegde onderzoeksgerecbt, bij de regeling van de
recbtspleging op bet einde van een gerechtelijk onderzoek voor een feit dat de
wet als een misdaad aanmerkt, en bij de
eventuele toepassing van de wet op de
verzacbtende omstandigbeden, indien
daartoe grond bestaat, de verzacbtende
omstandigbeden aanvaardt, oordeelt of
er voldoende bezwaren bestaan, en de
zaak naar bet bevoegd vonnisgerecht
verwijst, na een tegensprekelijk debat
waaraan naast de vervolgende partij tevens de verdacbt kan deelnemen? » :

Overwegende dat het bestaan en
de authenticiteit van de bestreden
beslissing niet worden aangevochten; dat uit het antwoord op eisers
middelen blijkt dat de voorziening
moet worden verworpen om proce-dureredenen die ontleend zijn aan
normen die zelf niet het onderwerp
uitmaken van het verzoek tot het
stellen van de prejudiciiHe vraag;
dat deze vraag derhalve niet moet
worden gesteld aan het Arbitragehof;
B. tegen het arrest van het hof
Over het verzoek tot het stellen aan van beroep van 11 juni 1990 :
het Arbitragehof van een prejudiciele
I. In zoverre het eiser veroordeelt
vraag, door eiser als volgt geformuleerd:
« Is de procedurale regeling bij misdaad, op de tegen hem ingestelde strafvorna gerecbtelijk onderzoek, ten gevolge dering:

van de vordering van de toepassing van
de artikelen 479 en volgende van bet
Wetboek van Strafvordering in verband
met bet voorrecbt van recbtsmacbt, en

Over het vijfde middel, gesteld als
volgt : scbending van artikel 6 van bet
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Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,. goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en miskenning van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest beslist
« dat de bewering dat de gerechtelijke
politie eventueel vertrouwelijke en niet
aan het hof van beroep bekende verslagen zou hebben opgesteld ten behoeve
van het openbaar ministerie niet relevant is, nu deze stukken, voor zoveel ze
zouden bestaan, geen dee! uitmaken van
het voorgelegd strafdossier en het openbaar ministerie er niet naar verwijst en
er geen gebruik van maakt » (onderaan
bladzijde 40 van het arrest),
terwijl een eerlijk en fair strafproces,
in omstandigheden van wapengelijkheid
tussen de verdediging en de vervolgende
partij, veronderstelt dat eiser kennis zou
kunnen nemen van de vertrouwelijke,
ten behoeve van de procureur des Konings opgestelde verslagen, waarvan het
bestaan blijkt uit het proces-verbaal
nummer 3533, stukken 1506-1505, en zou
kunnen beoordelen of deze verslagen tijdens het onderzoek werden gebruikt en
het verloop van het onderzoek beYnvloed
hebben (schending van de in het middel
genoemde wettelijke bepaling en algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat geen schending
van eisers recht op een eerlijk proces noch van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat door de
gerechtelijke politie verslagen worden opgesteld ten behoeve van de
procureur des Konings wanneer deze geen deel uitmaken van het strafdossier en niet dienen bij de oordeelsvorming door de rechters;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel : schending van
de artikelen 5, lid 4, en 6 van het Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955, en miskenning
van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest beslist
dat « het feit dat beklaagde geen toegang
verkreeg tot het strafdossier met het oog
op zijn verdediging in de procedure van
voorlopige hechtenis voor de kamer van
inbeschuldigingstelling ter zitting van 5
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april 1988 te dezen niet relevant is; dat
de door hem bij die gelegenheid voor het
onderzoeksgerecht aangevoerde gronden
om zijn verdere aanhouding te betwisten, als dusdanig geen verband houden
met de uitoefening van zijn rechten van
verdediging voor het vonnisgerecht »; dat
« nu beklaagde zelf stelt dat hij bij gelegenheid van de procedure van voorlopige
hechtenis zijn verdediging steunde op artikel 5 E.V.R.M. (...) te dezen niet op
overtuigende wijze blijkt dat hij toen
hiermee zijn verdediging voor het vonnisgerecht wilde voorbereiden »; en dat
« uit het voorgaande volgt dat, te dezen,
artikel 6 E.V.R.M. noch in zijn onderscheiden paragrafen, noch in zijn geheel
gelezen, geschonden werd, nu aan beklaagde de mogelijkheid om zijn verdedigingsrechten ter terechtzitting effectief,
adequaat en aangepast uit te oefenen, in
concreto niet ontzegd werd en hij als volwaardige procespartij erkend werd, in
voorwaarden van wapengelijkheid »,
terwijl, eerste onderdeel, uit het enkele feit dat eiser voor het onderzoeksgerecht deed gelden dat de omstandigheid
dat hij geen toegang kreeg tot het strafdossier met het oog op zijn verdediging
in de rechtspleging van voorlopige hechtenis, een schending is van artikel 5, lid
4, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, niet kan afgeleid worden dat eiser niet om de toegang
tot het strafdossier verzocht met de bedoeling reeds zijn verweer ten aanzien
van de schuldvraag voor te bereiden; er
immers een te nauwe band bestaat tussen de beoordeling van de noodzaak van
de voorlopige hechtenis en de latere beoordeling van de schuldvraag om de verdachte de toegang tot het strafdossier in
de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis te weigeren (schending van
de in het middel genoemde wettelijke bepalingen en algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, het weigeren van de
toegang tot het strafdossier op het ogenblik waarop over de voorlopige hechtenis
werd beslist, hoewel de vervolgende partij en andere beklaagden, namelijk Janssen en Ramminger, deze toegang wei
hadden, eiser in een toestand van wapenongelijkheid plaatste die niet door de
behandeling ter terechtzitting kon worden rechtgezet, het arrest derhalve niet
kon beslissen dat niet blijkt dat eiser in
het raam van de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis zijn verdediging over de schuldvraag voorbereidde,
zonder de in het middel genoemde wette-
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lijke bepalingen en algemeen rechtsbeginsel te schenden :

Overwegende dat de band die kan
bestaan tussen de beoordeling van
de noodzaak van de voorlopige hechtenis en de latere beoordeling van
de schuldvraag, als gevolg kan hebben dat de weigering aan een beklaagde van de mogelijkheid tot inzage van het dossier ten onrechte
geschiedde; dat hieruit echter niet
valt af te leiden dat ook de rechtspleging bij het beoordelen van de
schuldvraag - nadat de beklaagde
wel inzage had van het strafdossier,
zelfs al ware dit later dan sommige
mede-verdachten - door dezelfde
onwettigheid zou zijn aangedaan:
Dat het middel niet kan worden
aangenomen :
II. Op de voorziening van Wilfried
De Roeck:
A. tegen het arrest van het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 september 1989:
Over het vierde middel,

voorzitter - Verslaggever: de h. De
Baets - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade, H. Vandenberghe, Brussel, W. Lens, W. Landuyt, en
L. Dreessen, Antwerpen.
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1° HERZIENING -

VERZOEK - OPEENVOLGENDE VEROORDELINGEN VAN TWEE
PERSONEN - AFZONDERLIJKE FElTEN.

2° HERZIENING -

VERWIJZING OM ADVIES - NIEUWE FElTEN WAARUIT HET BEWIJS VAN DE ONSCHULD VAN EEN VEROORDEELDE KAN BLIJKEN.

Overwegende dat de verwijzing 1° Wanneer de aanvraag tot herziening
gegrond is op het feit dat twee opeennaar middelen die gebeurlijk door
volgen,de veroordelingen, die zijn uiteen andere eiser zouden worden
gesproken tegen verschillende beklaagvoorgedragen maar die niet geforden, onverenigbaar zijn en dat het
muleerd zijn op het ogenblik van de
bewijs van de onschuld van een der
indiening van eisers memorie geen
veroordeelden blijkt uit de tegenstrijcassatiemiddel oplevert :
digheid van de beslissingen, wijst het
Hof van Cassatie het verzoek af als
Overwegende dat eisers memorie
het vaststelt dat de veroordelingen beter griffie van het Hof werd ontvantrekking hebben op andere feiten.
gen op 11 september 1990; dat op
(Artt. 443, 1°, en 445, eerste lid, Sv.)
dat ogenblik geen memorie was ingediend door de eiser Van Hauwer- 2° Wanneer het bewijs van onschuld van
meiren;
een veroordeelde schijnt te volgen uit
een omstandigheid die hij tijdens het
proces niet heeft kunnen bewijzen,
verwijst het Hof van Cassatie, de aanvraag, als het deze ontvankelijk acht,
voor onderzoek naar een hof van beroep dat het aanwijst (1). (Artt. 443, 3°,
en 445, derde lid, Sv.)

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorzieningen.

r---------------------------------

11 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend

(1) Cass., 12 nov_ 1986, A.R. nr. 5251 (A.C.,
1986-87, nr. 157).
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(GONZALES VARGAS)
ARREST

(A.R. nr. 4934)

HET HOF; - Gelet op het door
mr. A. Houtekier, advocaat bij het
Hof van Cassatie, ondertekende en
op 13 augustus 1990 ter griffie van
het Hof neergelegde verzoekschrift,
waarin Gonzales Vargas Luis, Alberto, geboren op 26 maart 1945 te Santiago (Chili) wonende te Antwerpen
(Deurne), Lakborslei 352 (thans verblijvende in de Strafinrichting te
Merksplas, steenweg op Wortel 1)
om herziening verzoekt van het te
zijnen aanzien op tegenspraak gewezen arrest van 9 augustus 1988
van het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij hij tot een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden
en tot een geldboete van 2.000 frank
of drie maanden vervangende gevangenisstraf veroordeeld wordt, ter
zake dat hij te Antwerpen (Deurne),
kanton Deurne, op niet nader te bepalen data tussen 1 maart 1988 en
27 mei 1988 en onder meer op 26
mei 1988 geneesheer noch apotheker
zijnde die een apotheek voor het publiek openhoudt noch veearts, zonder voorafgaande vergunning van de
minister van Binnenlandse Zaken
en Volksgezondheid, de hierna vermelde verdovingsmiddelen onder bezwarende titel of om niet vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te
koop gesteld en dit buiten elke aankoop of bezit krachtens geneeskundig voorschrift, namelij~ c~~ai'num
(3,3 kilogram). Het m1~dr1Jf een
daad zijnde van deelnemmg aan de
hoofd- of bijkomende bedrijvigheid
van een vereniging;
Gelet op het met redenen omklede
gunstig advies van mrs. Werner
Mertens, Jacques Dierckx en August
M.J. Meeusen, advocaten te Antwerpen, die reeds tien jaar op het tableau van de Orde zijn ingeschreven;
Overwegende dat het arrest waarvan de herziening wordt gevraagd,
ten aanzien van eiser in kracht van
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gewijsde is gegaim, nu de voorziening ertegen verworpen werd door
het arrest van het Hof van 29 oktober 1988;
Overwegende dat eiser luidens ~et
advies, waarnaar het verzoekschnft
verwijst, aanvoert dat zijn verzoek
« gegrond is op artikel 443 en volgende van het Wetboek van St!afvordering en onder meer op artlkel
443, 1°, meer bepaald onverenigbaarheid tussen veroordelingen wegens
eenzelfde feit bij verscheidene arresten of vonnissen tegen verschillende beschuldigingen of beklaagden al dan niet op tegenspraak
uitgesproken en het bewijs van de
onschuld van een der veroordeelden
- te dezen de heer Luis Gonzales
Vargas - uit de tegenstrijdigheid
van de beslissing volgt; en eveneens
artikel 443, 3°, van het Wetboek van
Strafvordering, meer bepaald daar
het bewijs kan worden geleverd dat
de heer Luis Gonzales Vargas onschuldig is of alleszins een strengere strafwet is toegepast dan diegene
welke hij werkelijk heeft overtreden
en een en ander volgt uit een feit
dat zich heeft voorgedaan sedert
zijn veroordeling of uit een omstandigheid waarvan hij het bestaan
niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het geding, ten deze het
voorbrengen van het strafdossier
met betrekking tot een andere e«?hter volkomen gelijklopende drugzaak te Brugge met notietienummer
Parket 60.67.100681/88 en het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Brugge van 8 augustus 1988 »;
In zoverre het verzoek steun
zoekt in artikel 443, 1°, van het Wethoek van Strafvordering :
Overwegende dat het arrest waarvan de herziening wordt gevorderd,
feiten betreft gepleegd te Antwerpen (Deurne) op een niet nader
te bepalen datum tussen 1 maart
1988 en 27 mei 1988 en onder meer
op 26 mei 1988; dat het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Brugge van 8 augustus 1988,. dat onver-
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enigbaar zou zijn met het arrest de verdovende middelen gevonden
waarvoor herziening wordt ge- werden, voorafgingen; dat het procevraagd, feiten betrof wat de beslis- de toegepast in de Brugse zaak door
sing omtrent de feiten onder A aan- de politie hetzelfde was als datgene
gaat die gepleegd werden te Blan- dat te zijnen aanzien werd aangekenberge en bij samenhang te Neve- wend; dat eiser eveneens · verwijst
le op 10 juni 1988 en elders in het naar een arrest van het Hof van BeRijk tussen 7 en 10 juni 1988;
roep te Brussel van 15 maart 1989
waaruit moet blijken dat een van de
Overwegende dat het verzoek- personen met wie hij voor de verschrift niet kan worden aangeno- koop van verdovende middelen conmen in zoverre het toepassing vor- tacten had, een medewerker van de
dert van artikel 443, 1°, van het politie was;
Wetboek van Strafvordering, nu de
beslissingen verschillende feiten beOverwegende dat de eventuele potreffen en derhalve niet onvereniglitiele uitlokking zou kunnen blijken
baar zijn;
uit de voornoemde omstandigheden
In zoverre het verzoek steun waarvan het bestaan mogelijk niet
zoekt in artikel 443, 3°, van het Wet- kon worden aangetoond ten tijde
van het tegen eiser gevoerde geding;
hoek van Strafvordering :
Overwegende dat de omstandigheden waarop eisers verzoek is gesteund, geput zijn uit de kopie van
een strafdossier waarvan hij afschrift bekwam op 24 oktober 1988,
hetzij na het arrest waarvan herziening wordt gevorderd·;
Overwegende dat eiser aanvoert
dat hij niet zou veroordeeld zijn geweest indien de politiele uitlokking
waarvan hij het slachtoffer was, te
gepasten tijde had kunnen worden
aangetoond, en dat het bewijs van
die uitlokking kan worden geleverd
uit voornoemde stukken of minstens
uit een verder gezet onderzoek op
grond van die stukken; dat namelijk
de Correctionele Rechtbank te Brugge bij vonnis van 8 augustus 1988
bepaalde personen vrijsprak omdat
de bewijzen tegen hen door politiele
uitlokking verkregen werden; dat de
personen betrokken in die zaak dezelfde zijn als deze met wie eiser
handelde; dat in het dossier van de
Brugse zaak naar hem verwezen
wordt en naar de mislukte overdracht van verdovende middelen
door hem aan personen die volgens
hem aan de uitlokking te zijnen
aanzien deelnamen, feiten die de
huiszoeking in zijn woning waarbij

Dat krachtens artikel 443, 3°, van
het Wetboek van Strafvordering de
aanvraag tot herziening ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de eis
tot herziening in zoverre hij gesteund is op artikel 443, 1°, van het
Wetboek van Strafvordering; gelet
op de artikelen 443, 444 en 445 van
het Wetboek van Strafvordering,
verklaart de aanvraag tot herziening
in zoverre zij steun zoekt in artikel
443, 3°, van het Wetboek van Strafvordering ontvankelijk; beveelt dat
de aanvraag zal worden behandeld
door het Hof van Beroep te Gent,
dat moet nagaan of de nieuwe tot
staving van de aanvraag aangevoerde feiten of omstandigheden voldoende lijken te zijn om het arrest
te herzien; houdt de kosten aan.
11 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 192
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(VAN MARSENILLE)

(A.R. nr. 5095)

2• KAMER - 11 december 1990

1° VOORZIENING
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IN CASSATIE

STRAFZAKEN VORMEN - VOORLOPIGE
HECHTENIS - ART. 31 WET VOORLOPIGE
HECHTENIS 1990- INDIENING VAN MEMORIE
- TERMIJN - OVERGANGSRECHT.

11 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D.
De Greef, Brussel.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - RECHTSPLEGING IN CASSATIE ART. 31 WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 INDIENING VAN MEMORIE - TERMIJN OVERGANGSRECHT.

3° CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT- MIDDEL DAT DE SCHENDING 'VAN ART. 97 GW.
AANVOERT MIDDEL DAT FAALT NAAR
RECHT.

1o en 2° Wanneer het Hoi, na de inwer-

Nr. 193
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kingtreding van de Wet Voorlopige
Hechtenis 1990, geroejJen is om uitspraak te doen op een cassatieberoep, 1o CASSATIEMIDDELEN
STRAFZAdat v66r die datum van inwerkingtreKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - MIDDEL
ding is ingesteld tegen een arrest van
TEN BETOGE DAT ART. 16, § 1, TWEEDE LID,
de kamer van inbeschuldigingstelling
WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 IS GEdat de handhaving van de voorlopige
SCHONDEN BEPALING NOG NIET VAN
hechtenis beveelt, is art. 31, § 3, van
KRACHT GEWORDEN OP HET OGENBLIK VAN
die wet niet van toepassing, in zoven·e
DE UITSPRAAK VAN DE BESTREDEN BESLIShet bepaalt dat de memorie uiterlijk
SING.
de vijfde dag na de datum van de voorziening kan worden ingediend. Eiser
beschikt krachtens art. 420bis, tweede 2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING - RECHTSPLEGING IN CASSATIE lid, Sv. over een termijn van twee
MIDDEL TEN BETOGE DAT ART. 16, § 1, TWEEmaanden te rekenen van de inschrijDE LID, WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 IS
ving op de rol. Niet van toepassing is
GESCHONDEN - BEPALING NOG NIET VAN
art. 402bis, eerste lid, Sv. volgens hetKRACHT GEWORDEN OP HET OGENBLIK VAN
welk de memorie ten minste acht daDE UITSPRAAK VAN DE BESTREDEN BESLISgen v66r de terechtzitting moet worSING.
den neergelegd (1). (Impliciet.)
3° Het middel, dat tot staving van een

cassatieberoep tegen een beslissing
van een onderzoeksgerecht inzake
voorlopige hechtenis schending van
art. 97 Gw. aanvoert, faalt naar recht
(2).

1o en 2° Naar recht faalt het cassatiemid-

del met beroep op schending van art.
16, § 1, tweede lid, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990, wanneer die wetsbepaJing nog niet van kracht was geworden
op het ogenblik dat de bestreden bes)issing werd gewezen (1).

Noten arrest nr. 192 :
(1) Zie Cass., 27 april 1982 (twee arresten)
(A.C., 1981-82, nrs. 494 en 496 en noot R.D. on-

der eerstgenoemd arrest).
(2) Cass., 21 okt. 1986, AR. nr. 903 (A.C.,
1986-87, nr. 110), en 28 maart 1990, A.R. nr.
8166, redengeving (ibid., 1989-90, nr. 456).

Noot arrest nr. 193 :
(1) Het bestreden arrest dagtekende van 30
nov. 1990. De voorziening was ingesteld op 1
december 1990, dag waarop de wet van 20 juli
1990 in werking is getreden,
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HOF VAN CASSATIE
(RAYMAEKERS)

(A.R. nr. 5101)
11 december 1990 - 2• kamer- Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk-.
Juidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. G.
Jaspaert en G. Reynders, Leuven.
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door de verzekeraar voor de eindbeslissing op de vordering van de getroffene ingestelde cassatieberoep niet
ontvankelijk (1).
(CORONA N.V. T. DIEUDONNE, DE STER 1905 N.V.,
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8349)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 maart 1990 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de naamloze vennootschap De
Ster 1905 tegen eiseres ingestelde
burgerlijke rechtsvordering:

Nr. 194
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12 december 1990

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 3 en 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande ti1o BURGERLIJKE
RECHTSVORDE- tel van bet Wetboek van Strafvordering,
RING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN
doordat het arrest de beklaagde S ... en
MISDRIJF - BURGERLIJKE PARTIJEN - GEeiseres in solidum veroordeelt tot betaTROFFENE - INDEPLAATSGESTELDE VERZEling aan verweerster van bet provisioKERAAR - VORDERING VAN DE GETROFFENE
nele bedrag van 9.950 frank, op een
- GEEN EINDBESLISSING - GEVOLG.
rechtsvordering die op 20.000 frank is begroat, welk bedrag moet worden ver2o INDEPLAATSSTELLING - STRAFZA- hoogd met de compensatoire interesten
te rekenen van de dag van de betaling,
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING de moratoire interesten en de in beide
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF
instanties gemaakte kosten, dat bet
- BURGERLIJKE PARTIJEN - GETROFFENE
daarna de zaak voor verdere behande- INDEPLAATSGESTELDE VERZEKERAAR ling verwijst naar de Correctionele
VORDERING VAN DE GETROFFENE - GEEN
Rechtbank te Namen,
EINDBESLISSING - GEVOLG.
terwijl het arrest geen enkel punt
heeft aangehouden waarover het nog uit30 VOORZIENING . IN CASSATIE
spraak zou moeten doen ten aanzien van
STRAFZAKEN - TERMIJN - BURGERLIJKE
verweerster;
het arrest vaststelt dat de
RECHTSVORDERING - VOORBARIG CASSATIEbevolen onderzoeksmaatregel betrekking
BEROEP - SCHADE VEROORZAAKT DOOR
heeft op verweerder; verweerster, die
EEN MISDRIJF - BURGERLIJKE PARTIJEN een burgerlijke rechtsvordering heeft inGETROFFENE - INDEPLAATSGESTELDE VERgesteld in haar hoedanigheid van in de
ZEKERAAR - VORDERING VAN DE GETROFrechten van (verweerder) gesubrogeerde
FENE - GEEN EINDBESLISSING - GEVOLG.
« individuele » verzekeraar, een provisioneel bedrag van 9.950 frank, verhoogd
1°, 2° en 3° Wanneer de besliss~ng van met de compensatoire en de gerechtehet strafgerecht op de vordermg van lijke interesten alsook met de kosten,
de getroffene, burgerlijke partij, geen heeft gevorderd op een rechtsvordering
eindbeslissing is in de zin van art. 416 I-----------------Sv., is de beslissing van dat rechtscollege op de vordering van de in de rech(1) Zie Cass., 21 maart 1990, A.R. .nr. 7943
ten van de getroffene getreden verze- (A.C., 1989-90, nr. 436), en de in de voetnoot
keraar dat evenmin en is derhalve het aangehaalde arresten.
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die op 20.000 frank is begroot, zonder
hierbij om een onderzoeksmaatregel te
verzoeken en zonder de rechter te vragen om zijn uitspraak wat de overige
punten van haar vordering betreft aan te
houden; de strafrechter, nu hij uitspraak
gedaan heeft over de gehele vordering
van een burgerlijke partij, zijn rechtsmacht wat die rechtsvordering betreft
volledig heeft uitgeoefend; de appelrechter, door de zaak naar de strafrechter in
eerste aanleg te verwijzen voor verdere
behandeling wat de rechtsvordering van
verweerster betreft, de regels inzake de
bevoegdheid van de strafrechter om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering miskent :
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Dat het middel faalt naar recht;

Overwegende dat, enerzijds, uit
het antwoord op het eerste middel
volgt dat de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen eiseres geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil, zodat de voorziening voorbarig en dus niet ontvankelijk is en dat er geen grand
bestaat tot onderzoek van het tweede middel, dat geen verband houdt
met de ontvankelijkheid van die
Overwegende dat het middel niet voorziening;
betwist dat de naamloze vennootschap De Ster 1905 gesubrogeerd is
Dat, anderzijds, uit de bewoordinin de rechten van de verweerder gen van de door eiseres neergelegde
Fran!;!ois Dieudonne, doch aanvoert akte van afstand blijkt dat zij afdat het hof van beroep geen enkel stand heeft willen doen van haar
punt van de vordering van de naam- voorziening « omdat de beschikkinloze vennootschap De Ster 1905 gen van het bestreden arrest over
heeft aangehouden waarover nog de rechtsvorderingen van de burgeruitspraak zou .moeten worden ge- lijke partijen tegen eiseres, geen
daan, zodat de appelrechter dien- eindbeslissingen zijn in de zin van
aangaande zijn rechtsmacht volledig artikel 416 van het Wetboek van
had uitgeoefend; dat het arrest der- Strafvordering ));
halve onwettig is in zoverre het de
zaak wat die verweerster betreft
Dat, gelet op het antwoord op het
naar de rechter in eerste aanleg ver- eerste middel, akte moet worden
wijst;
verleend van de afstand;
Overwegende dat de gesubrogeerde geen burgerlijke rechtsvordering
uitoefent die te onderscheiden zou
zijn van die van de indeplaatssteller, doch bij wege van een afzonderlijke vordering diens rechtsvordeOm die redenen, verleent akte
ring zelf uitoefent;
van de afstand van de voorziening,
Dat derhalve het arrest, door te in zoverre zij gericht is tegen de beoverwegen dat de uitspraak over de slissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de getroffene Dieu- vordering van de verweerders Frandonne geen eindbeslissing is, zodat gois Dieudonne en de naamloze
de uitspraak over de vordering van vennootschap De Ster 1905; ververweerster dat evenmin is, en door werpt de voorziening voor het overiimpliciet te beslissen dat de rechter ge; verwijst eiseres in de kosten.
zijn rechtsmacht wat de vordering
van de indeplaatssteller betreft niet
12 december 1990 - 2• kamer - Voorvolledig heeft uitgeoefend en derhalde h. Stranard, voorzitter - Verve evenmin wat de vordering van de zitter:
slaggever: de h. Ghislain - Gelijkluigesubrogeerde betreft, geen van de dende conclusie van mevr. Liekendael,
in het middel aangegeven wetsbepa- advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lingen schendt;
Bruyn.
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1° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWOON UITSTEL - UITSTEL
20

Nr. 195
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BEGRIP.

STRAF GING -

ALLERLEI - TENU!TVOERLEGUITSTEL - BEGRIP.

1o en 2° Het uitstel is geen straf doch
een maatregel in verband met de tenuitvoerlegging van de straf. (Art. 1 wet
29 juni 1964.)
(FONDU, DE SOCIALE VOORZORG C.V.
T. JONCKHEERE E.A.)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen
van de eisers Fabien Fondu en de
cooperatieve vennootschap De Sociale Voorzorg, in zoverre eerstgenoemde zijn voorziening heeft ingesteld tegen de beslissingen op de
door Noel Jonckheere, Frangoise
Meulemans, Fernande Ducoffre en
de naamloze vennootschap De Verenigde Provincien tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
en in zoverre de tweede haar voorziening heeft gericht tegen de beslissingen op de door Fernande Ducoffre en de naamloze vennootschap
De Verenigde Provincien tegen haar
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorziening
voor het overige; verwijst iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.

ARREST ( vertaling)

12 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
HET HOF; - Gelet op het bestre- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
den arrest, op 18 mei 1990 door het Houtekier en Simont.
(A.R. nr. 8477)

Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van Fabien
Fondu, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Nr. 196

Wat het eerste onderdeel betreft:
2• KAMER - 12 december ,1900
Overwegende dat het uitstel geen
straf is maar een maatregel in verband met de tenuitvoerlegging van
de straf; dat het arrest, door « het 1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING -ARREST VAN DE KAMER VAN INbestreden vonnis te bevestigen beBESCHULDIGINGSTELLING TOT HANDHAVING
halve wat de straf betreft », de beVAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CASSAslissing van de eerste rechter die
TIEBEROEP - ACHTERAF VERLEENDE BEuitstel verleende, handhaaft, zonder
SCHIKKING TOT GEVANGENNEMING DIE ONdat een tegenstrijdigheid bestaat
MIDDELLIJK TEN UITVOER GELEGD IS.
tussen de redenen en het beschikkende gedeelte van de beslissing;
2° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
Dat het onderdeel niet kan worVOOR CASSATIEBEROEP - ARREST VAN DE
den aangenomen;
KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING
TOT

HANDHAVING

VAN

DE

VOORLOPIGE

Nr. 197
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HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - ACHTERAF VERLEENDE BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMJNG DIE ONMIDDELLIJK TEN UITVOER GELEGD IS.

1° en 2° Zander bestaansreden is het cas-

satieberoep van de verdachte tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving
van de voorlopige hechtenis beveelt,
wanneer de verdachte op het ogenblik
waarop het Hoi uitspraak moet doen,
zich in hechtenis bevindt op grond van
een beschikking tot gevangenneming
die in dezelfde zaak is gewezen en
waarvan de onmiddellijke tenuitvoerlegging is voorgeschreven (1).
(PLOUM)

(A.R. nr. 8725)

1o en 2° Wanneer de verdachte zich na

de inwerkingtreding van de Wet Voorlopige Hechtenis 1990 in cassatie voorziet tegen een v66r de inwerkingtreding van die wet gewezen arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat de handhaving van de hechtenis
beveelt, kan hij uiterlijk de vijfde dag
na de datum van de voorziening een
memorie neerleggen (1). (Artt. 31, § 3,
en 49 Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli
1990.)
(DE BENEDICTIS)

(A.R. nr. 8728)

12 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:

12 december 1990 - 2• kamer - Voor- mr. Mayence, Charleroi.
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 198
Nr. 197
1e
2•

KAMER -

KAMER -

13 december 1990

12 december 1990

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - RECHTSPLEGING IN CASSATIE ART. 31 WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 NEERLEGGING VAN MEMORIES - TERMIJN WERKING VAN DE WET IN DE TJJD.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORM - ART. 31 WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 - NEERLEGGING
VAN MEMORIES- TERMIJN- WERKING VAN
DE WET IN DE TIJD.

Noot arrest nr. 196 :
(1) Zie Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978, 53) en
4 juni 1986, A.R. nr. 5128 (ibid., 1985-86, nr.
622). Het is blijkbaar voldoende dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging heeft plaatsgevonden zonder dat het voor de verwerping van de
voorziening nodig is dat de beschikking tot gevangenneming in kracht van gewijsde is gegaan.

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - GRONDEN - FEITELIJKE SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR
- ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEGEN
DE ECHTGENOOT - VERWEERDER - VEREISTEN.

Het vermoeden ex art. 306 B. W., dat de
echtgenoot die de echtscheiding vordert op grond van een feitelijke scheiNoot arrest nr. 197 :
(1) Het cassatieberoep was ingesteld op 1 december 1990, de dag waarop de wet van 20 juli
1990 in werking is getreden. De termijnen, bepaald bij art. 420bis Sv., gelden niet.
Over het feit dat daarentegen de termijn
van art. 420bis, tweede lid, wei maar niet die
van art. 31, § 3, van de wet van 20 juli 1990
van toepassing is wanneer het cassatieberoep
is ingesteld v66r de inwerkingtreding van die
wet, zie Cass., 11 dec. 1990, A.R. nr. 5095 (A.C.,
1990-91, supra, nr. 192).
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Nr. 198

ding van meer dan vijf jaar, wm·dt ge- ring beriep op het begrip " verplich~i.?g
acht de echtgenoot te zijn tegen wie de tot hulpverlening" enkel haar matenele
echtscheiding is uitgesproken, kan ai- nood en de op de onderhoudsplichtige
leen worden weerlegd als die echtge- rustende uitkeringsverplichting bewijst;
noot het bewijs ]evert dat de fouten en (... ) dat (eiseres) immers haar vordering
tekortkomingen van de verweerder zo- op die feitelijke toesta?d deed stem~.en
wel ten grondslag liggen aan de schei- en niet op een schuld1ge tekortkommg
ding, als de oorzaak zijn dat de schei- (van verweerder); (... ) dat de rechter die,
ding voortduurt (1).
op grond van het tweede lid van artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek, tijdelijk
de verplichting tot samenwonen op(B ... T. D...)
schort, gedurende die scheiding een uitkering tot onderhoud kan toekennen of
machtiging kan verlenen om geldsomARREST ( vertaling)
men te ontvangen, zonder dat hij zich er(A.R. nr. 8855)
over behoeft uit te spreken aan wie die
scheiding te wijten is, met dien verstande dat de bevolen maatregelen niet ertoe
HET HOF; - Gelet op het bestre- kunnen leiden, een feitelijke scheiding
den arrest, op 29 juni 1988 door het definitief te regelen (... ); dat (eiseres) ten
Hof van Beroep te Bergen gewezen; slotte wil zij zichzelf niet tegenspreken,
niet ~edelijkerwijs kan beweren dat zij
Over het middel: schending van de ar- om persoonlijke ideologische overwegintikelen 213, 223, tweede lid, 306, 1319, gen wenste dat haar huwelijk op reli1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek gieus vlak vanaf het begin nietig zou
en 97 van de Grondwet,
worden verklaard, maar niet dat de echtdoordat het arrest het beroepen vonnis verbintenis duurzaam werd beeindigd »,
bevestigt, in zoverre het de echtscheiterwijl, eerste onderdeel, wanneer de
ding van de partijen toestaat, het voor echtgenoot die de echtscheiding vordert
het overige tenietdoet en voor recht zegt op grond van scheiding van meer dan
dat de echtscheiding tegen eiseres wordt vijf jaar, bewijst dat de fouten en tekorttoegestaan, op grond: « ( ... ) dat het ver- komingen van de wederpartij ten grandmoeden ex artikel 232, eerste lid, (van slag liggen aan de scheiding zelf of ze
het Burgerlijk Wetboek), aileen kan wor- meer dan vijf jaar hebben doen voortduden weerlegd als de echtgenoot-eiser tot ren de feitelijke scheiding ook te wijten
echtscheiding twee zaken bewijst: a) dat is ~an de fouten en tekortkomingen van
de fouten en tekortkomingen die ten de andere echtgenoot, in de zin van artigrondslag liggen aan de scheiding, te kel 306 van het Burgerlijk Wetboek, zowijten zijn aan de andere echtgenoot, dat de rechtbank in dat geval moet verb) dat die fouten en tekortkomi~~e~ de klaren dat de scheiding te wijten is aan
feitelijke scheiding meer dan ~Jf Jaar de fouten en tekortkomingen van de beihebben doen voortduren (...); dat m casu, de landgenoten; het arrest, door eiseres,
(eiseres) die de vordering tot echt~~hei los van elke vordering van harentwege
ding heeft ingesteld, beweert dat ZIJ het tot uitkering van levensonderhoud, ertoe
vermoeden heeft weerlegd; dat zij zich te verplichten tegelijkertijd het bewijs te
daartoe beroept op de beslissing van de leveren dat de scheiding aan verweerder
Vrederechter van het Kanton La Louvie- is te wijten en dat ze mede door zijn toere van 10 maart 1982, alsmede op de pro- doen meer dan vijf jaar heeft geduurd,
cedure tot nietigverklaring van het hu- derhalve artikel 306 van het Burgerlijk
welijk waarover de eindbeslissingen van Wetboek schendt;
15 september 1983 en van 29 ~ktober
1983 zijn gewezen; (...) dat daarmt evenwei aileen blijkt dat (eiseres) de echtverbintenis duurzaam en voorgoed heeft
Wat het tweede onderdeel betreft:
willen beEiindigen; (...) dat zulks niet enkel ten grondslag ligt aan de sc~~id~ng,
maar die scheiding meer dan VIJf Jaar
Dat het middel in zoverre gegrond
deed voortduren; (...) dat het feit dat zij
zich voor de vrederechter in haar vorde- is;
(1) Zie Cass., 4 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
267).

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 306 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat

Nr. 199
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voor de toepassing van de artikelen
299, 300 en 301 de echtgenoot die de
echtscheiding verkrijgt op grond
van een feitelijke scheiding van
meer dan vijf jaar, geacht wordt de
echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, maar dat
de rechtbank er anders kan over beslissen indien de eisende echtgenoot
het bewijs !evert dat de feitelijke
scheiding te wijten is aan de fouten
en tekortkomingen van de andere
echtgenoot;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het voor
recht zegt dat de echtscheiding tegen eiseres is uitgesproken en het
deze in de kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

Overwegende dat wanneer de fou13 december 1990 - 1• kamer - Voorten en tekortkomingen van de andere echtgenoot ten grondslag liggen zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter aan de feitelijke scheiding of ertoe Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluihebben bijgedragen dat ze meer dan dende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - . Advocaten : mrs. Draps
vijf jaar heeft geduurd, « de feite- en
Dassesse.
lijke scheiding van meer dan vijf
jaar » ook te wijten is, in de zin van
voormeld artikel 306, aan de fouten
en tekortkomingen van die andere
echtgenoot; zodat de echtscheiding
in de beide .gevallen moet worden
geacht tegen een ieder van de echtgenoten te worden uitgesproken,
aangezien het vermoeden ex artikel Nr. 199
306 toepasselijk blijft op de eisende
echtgenoot;
1° KAMER - 13 december 1990
Overwegende dat de eisende echtgenoot, om de toepassing van dat
vermoeden uit te sluiten, dus moet 1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
bewijzen dat de fouten en tekortkoVAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING
mingen van de andere echtgenoot
OVER EEN GESCHILPUNT - LATERE DEBATten grondslag liggen aan de scheiTEN OVER EEN ANDER GESCHILPUNT TUSSEN
ding en bovendien ertoe hebben bijDEZELFDE PARTIJEN - WIJZIGING VAN HET
gedragen dat ze meer dan vijf jaar
RECHTSCOLLEGE.
heeft geduurd;
Dat het arrest, door te beslissen 2° JEUGDBESCHERMING - KORT GEDING - GEDING TOT ECHTSCHEIDING dat dit vermoeden aileen kon worVOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V. DE MINden weerlegd als de echtgenoot-eiser
DERJARIGE KINDEREN - AAII.'WEZIGHEID
tot echtscheiding die twee bewijzen
VAN HET O.M.
levert, artikel 306 van het Burgerlijk
Wetboek juist toepast;
3° KORT GEDING - GEDING TOT ECHTDat het onderdeel niet kan WOr- . SCHEIDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN
den aangenomen;
T.A.V. DE MINDERJARIGE KINDEREN - AANWEZIGHEID VAN HET O.M.
Wat het derde onderdeel betreft :
4° OPENBAAR MINISTERIE - GEDING
TOT ECHTSCHEIDING - KORT GEDING VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V. DE MINDat het onderdeel in zoverre geDERJARIGE KINDEREN - AANWEZIGHEID
grond is;
VEREIST.
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5° ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - RECHTSPLEGING - VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V.
DE MINDERJARIGE KINDEREN - KORT GEDING- AANWEZIGHEID VAN HET O.M.

6° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN
BETOGE DAT EEN VREEMDE WET IS GESCHONDEN.

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

dat de rechter die de debatten over
een geschil bijwoont, eerder debatten
heeft bijgewoond in verband met andere geschilpunten tussen dezelfde partijen waarover een afzonderlijke beslissing is gewezen, voordat het debat
over dat geschil is geopend (1).
2°, 3°, 4° en 5° Wanneer in kort geding
voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben
op de persoon, op het levensonderhoud
of op de goederen van niet ontvoogde
minderjarige kinderen van ouders die
wegens echtscheiding in rechte staan,
wordt ingevolge art. 8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van het
O.M. tijdens de debatten vereist, zowel
in hoger beroep als in eerste aanleg
(2).
6° Niet ontvankelijk is het middel waarin voor het eerst voor het Hoi, op basis van een vreemde wet, de ontvankelijkheid wordt aangevoerd van een
vordering tot uitkering van onderhoud
die een moeder namens haar meerderjarig geworden dochter heeft ingesteld
(3).

Nr. 199

1989 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 779, eerste lid, en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 9 april 1987 in
de .zaak A.R. nr. 432/86 is gewezen door
voorzitter Jans, zitting houdend als alleensprekend rechter, terwijl het arrest
van 28 juni 1989, over dezelfde zaak A.R.
nr. 432/86, is uitgesproken door de raadsheer Delvaux, die eveneens als alleensprekend rechter zitting had,
terwijl, luidens artikel 779, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, de rechters die een vonnis wijzen, op straffe van
nietigheid, aile zittingen over de zaak
moeten hebben bijgewoond; het door de
voorzitter Jans uitgesproken arrest van 9
april 1987 het geschil ten gronde behandelt en in ruime mate uitspraak doet
over de betwistingen tussen de partijen
en onder andere, in titel VII, zegt dat,
niettegenstaande langdurige debatten, de
uitspraak « over de bijdrage in de vakantie en de verhoging van de provisionele
uitkering tot onderhoud », moet worden
opgeschort; het door de raadsheer Delvaux uitgesproken arrest van 28 juni
1989 ter verdere afdoening over die geschilpunten (zaak 432/86, rubriek III-a
van het arrest) beslist, zonder vast te
stellen dat de partijen het geding hebben
hernomen; daaruit volgt dat het arrest
van 28 juni 1989 over die geschilpunten
niet heeft kunnen beslissen zonder de in
het middel aangewezen bepalingen te
scheriden:

Overwegende dat het arrest van 9
april 1987 zegt dat « de partijen,
hoewel zij vier uur hadden om hun
(Q ... T. M...)
middelen uiteen te zetten, niet over
(de bijdrage in de vakantie en de
ARREST ( vertaling)
verhoging van de provisionele uitkering tot onderhoud) hebben kunnen
(A.R. nr. 8858)
spreken », en verklaart « de uitHET HOF; - Gelet op de bestre- spraak dienaangaande op te schorden arresten, op 9 april en 28 juni ten »;
Overwegende dat eruit volgt dat
(1) Cass., 12 dec. 1986, A.R. nr. 475 (A.C., de debatten over die punten van de
vordering niet zijn geopend onder
1986-87, nr. 228).
het voorzitterschap van de magis(2) Cass., 13 dec. 1968 (A.C., 1968, 375);
R.C.J.B., 1969, biz. 340, met een noot van C. traat die voormeld arrest heeft geDELVOY-MARGREvE.
wezen, maar dat zij volledig zijn gehouden onder voorzitterschap van
(3) Zie Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, biz.
482); 24 nov. 1983, A.R. nr. 6925 (ibid., 1983-84, de magistraat die in zijn arrest van
nr. 168).
28 juni 1989 uitspraak heeft gedaan;

1::!
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Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 8, tweede lid, (gewijzigd bij
de wet van 10 oktober 1967, artikel 3, artikel 107), 11 van de wet van 8 april 1965
betreffende de Jeugdbescherming, 764,
1°, en 1280 van het Gerechtelijk Wethoek, gewijzigd en aangevuld bij de wet
van 14 juli 1976 (artikel 4), artikel 30, 2°,
doordat het arrest van 9 april 1987 uitspraak doet over de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon
en het onderhoud van de minderjarige
kinderen van de partijen, buiten de aanwezigheid van het openbaar ministerie
of zonder dat dit was gehoord, en het arrest van 28 juni 1989 die beslissing aanvult en zegt « dat het geschil tussen de
partijen betrekking heeft op (verweerders) bijdrage in kosten van onderhoud
en opvoeding - welke materie geen verband houdt met de staat van de personen - zodat die mededeling (aan het
openbaar ministerie) niet verplicht blijkt
te zijn » (blz. 4 van het arrest, in verband met de zaken 704/88 en 217/89,
maar uitspraak doende over alle zaken
samen),
terwijl, luidens artikel 8, tweede lid,
van de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming, de in de tekst vermelde magistraten hun ambt van openbaar ministerie niet aileen bij de jeugdrechtbank, maar eveneens bij de burgerlijke rechtbank uitoefenen « telkens
wanneer deze rechtbank te beslissen
heeft over de voorlopige maatregelen die
betrekking hebben op de persoon, op het
levensonderhoud en op de goederen van
niet ontvoogde minderjarige kinderen
van ouders die wegens echtscheiding in
rechte staan »; krachtens artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding kennis neemt
van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het
levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen;
in die procedure de magistraat van het
openbaar ministerie dus moet worden
gehoord overeenkomstig voormeld artikel 8; daaruit volgt dat de arresten, die
uitspraak doen over de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon en op het onderhoud van de minderjarige ldnderen van de partijen, niet
zonder schending van de in het middel
aangewezen bepalingen, over die punten
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hebben kunnen beslissen, zonder het
openbaar ministerie te horen, en zeggen
dat de mededeling aan het openbaar ministerie niet verplicht was (schending
van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen) :
Overwegende dat uit artikel 8 van
de wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming volgt dat de
wetgever heeft bepaald dat de magistraten van het parket die door de
procureur des Konings zijn aangewezen om het ambt van openbaar
ministerie bij de jeugdrechtbank uit
te oefenen, niet aileen hun ambt bij
die rechtbank uitoefenen, maar
eveneens, rekening houdende met
hun spedalisatie, bij de burgerlijke
rechtbank telkens wanneer deze
rechtbank te beslissen heeft over de
voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het
levensonderhoud en op de goederen
van niet ontvoogde minderjarige
kinderen van ouders die wegens
echtscheiding of scheiding van tafel
en bed in rechte staan;
Dat, door in artikel 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende de
echtscheiding op grond van bepaalde feiten te bepalen dat de voorzit~r. rechtsprekend in kort geding, in
1edere stand van het geding, onder
andere kennis neemt van de voorlopige maatregelen die betrekking
hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen
van de kinderen, dat wil zeggen op
de procedures waarop ingevolge bedoeld artikel 8, het openbaar ministerie bij de jeugdrechtbank aanwezig moet zijn en moet worden gehoord, de wetgever te kennen geeft
dat de magistraten van het parket
die door de procureur des Konings
aangewezen zijn om het ambt van
openbaar ministerie bij de jeugdrechtbank uit te oefenen, dat ambt
eveneens bij de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding, uitoefenen
telkens wanneer deze rechtbank te
beslissen heeft over de bedoelde
maatregelen;

I
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Dat krachtens artikel 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, de regels van
het geding toepasselijk zijn op de
rechtsmiddelen;
Overwegende dat, zoals in het antwoord op het tweede middel wordt
gezegd, het arrest van 9 april 1987
geen vordering betreffende de minderjarige kinderen van de partijen
behandelt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest van
28 juni 1989, door te oordelen dat
het geschil betreffende het bedrag
van verweerders bijdrage in de kosten van onderhoud en van opvoeding van de minderjarige kinderen
niet aan het openbaar ministerie behoeft te worden medegedeeld, voormeld artikel 8 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Over het derde middel: schending van
artikel 295 van het Franse Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest van 28 juni 1989
zegt dat in de zaken A.R. nrs. 704/88 en
217/89 de vorderingen die eiseres in eerste aanleg heeft ingesteld als wettelijk
vertegenwoordiger van haar dochter
.Christina, zijn ingediend toen deze reeds
18 jaar oud was, en bijgevolg meerderjarig volgens de Franse wet, be:;;list « dat
aangezien Queru niet in die hoedanigheid kon optreden, de oorspronkelijke
vordering niet ontvankelijk is ,, en derhalve « de beschil{king tenietdoet van 26
oktober 1984 » (lees : 1988),
terwijl, hoewel het juist is dat de Franse wet de burgerlijke meerderheid op
achttien jaar vaststelt (artikel 488 van
het Frans Burgerlijk Wetboek, wet van 5
juli 1974), artikel 295 van dat wetboek
echter bepaalt : « Le parent qui assume a
titre principal la charge d'enfants majeurs qui· ne peuvent eux-memes subvenir a leurs besoins peut demander a son
conjoint de lui verser une contribution a
leur entretien et a leur education »;
lcrachtens dit artikel eiseres de litigieuze
vordering dus rechtsgeldig heeft kunnen
instellen, daar niet wordt betwist dat zij
vooral zorgde voor haar dochter Christina; daaruit volgt dat het arrest van 28 juni 1989 de vordering van eiseres in verband met de zaken 704/88 en 217/89 over

Nr. 199

het onderhoud van haar dochter Christina niet als onontvankelijk heeft kunnen
afwijzen, zonder artikel 295 van het
Franse Burgerlijk Wetboek te schenden:

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en hierin bestaande dat het
middel nieuw is :
Overwegende dat verweerder, in
zijn op 21 november 1988 ingediend
verzoekschrift in hoger beroep, had
aangevoerd dat eiseres de vordering
niet kon instellen namens haar
dochter Christina, die in september
1987 meerderjarig was geworden;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres voor
het hof van beroep artikel 295 van
het Frans Burgerlijk Wetboek heeft
aangevoerd of zelfs heeft betoogd
dat het Frans recht van toepassing
was;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 28 juni 1989, in
zoverre het uitspraak doet op de
vordering tot bijdrage in de kosten
van onderhoud en van opvoeding
van de minderjarige kinderen van
de partijen; 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 Bergen.
13 december 1990 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert en van Heeke.
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te verwijzen,
schendt:
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13 december 1990

HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- GEVOLGEN - ONDERZOEKSMAATREGEL BEVESTIGING IMPLICIETE VERWIJZING
NAAR DE EERSTE RECHTER.

De rechter in hoger beroep die een in
het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, zonder de
rechter aan te wijzen die ter verdere
behandeling van de zaak kennis moet
nemen, beslist impliciet dat de eerste
rechter hiertoe bevoegd blijft (1). (Art.
1068, tweede lid, Ger.W.)
(K ... T. M... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8881)

derhalve

die

bepaling

Overwegende dat het arrest, na
bevestiging van de door de eerste
rechter bevolen onderzoeksmaatregel, de rechter niet aanwijst die ter
verdere behandeling van de zaak
uitspraak moet doen;
Overwegende dat het arrest, dat
niet zegt dat het hof van beroep de
zaak na neerlegging van het deskundigenverslag zal onderzoeken,
impliciet beslist dat de eerste rechter bevoegd bleef om van de zaak
kennis te nemen; dat immers uit artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de zaak
door de eerste rechter moet worden
onderzocht, wanneer de rechter in
hoger beroep een door het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
Over het middel: schending van arti- kosten.

kel 1068, inzonderheid het tweede lid,
I3 december 1990 - I• kamer - Voorvan het Gerechtelijk Wetboek,
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter doordat het arrest, na bevestiging van Verslaggeve1·: mevr. Charlier - Gelijkhet aangevochten vonnis, waarbij « dok- luidende conclusie van de h. Piret, advoter A. Andre, professor in de gerechte- caat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
lijke geneeskunde aan de Universiteit te
Luik, als deskundige werd aangesteld
(... ) met de opdracht het bloed te onderzoeken van (verweerster), van haar dochter Christelle, geboren op 6 januari 1978,
en van (eiser), de uitslag van die analyses te vergelijken en te zeggen of valgens hem het kind Christelle al dan niet
de dochter van (eiser) kan zijn •, het
overige alsmede de kosten aanhoudt,

terwijl, luidens artikel I068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter
in hoger beroep de zaak naar de eerste Nr. 20I
rechter moet verwijzen indien hij, zelfs
gedeeltelijk, een in het aangevochten
I• KAMER - 14 december 1990
vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; het arrest, dat de door de eerste
rechter bevolen onderzoeksmaatregel beBUITEN
vestigt, zonder de zaak naar die rechter AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT (1) Cass., 26 juni 1975 (A.C., 1975, 1151).

OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DAAD EN
SCHADE.
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Nr. 202

Uit de enkele omstandigheid dat tussen niet kan toegepast worden zonder bewijs
de daad en de schade een oorzakelijk van een fout :
verband bestaat, volgt niet dat een
Overwegende dat het vonnis tot
fout werd begaan (1). (Artt. 1382 en
het bestaan van een fout van eise1383 B.W.)

res besluit op de enkele grond dat
uit het deskundigenverslag blijkt
(BLONDE & VAN STEENBEECK N.V.
dat er een oorzakelijk verband beT. VANNUFFELEN, VAN LOMMEL)
stond tussen de door eiseres uitgevoerde werken en de door de verARREST
weerders geleden schade en « dat
uit deze schade zelf de fout in hoof(A.R. nr. 7133)
de van (eiseres) volgt »;
Dat het vonnis zodoende de artiHET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 oktober 1989 door kelen 1382 en 1383 van het Burgerde Rechtbank van Eerste Aanleg te lijk Wetboek schendt;
Turnhout in laatste aanleg gewezen;
Dat het middel gegrond is;
Over het middel: schending van de artikelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek,
doordat bet vonnis, om eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerders
van 10.140 frank wegens barsten in de.
muur van de afrit van de garage evenals
in de voorgevel van hun woonhuis, overweegt « dat de deskundige bet oorzakelijk verband tussen de door (eiseres) uitgevoerde werken en de schade aan bet
schrijnwerk en de thermopane van de
waning van (de verweerders) heeft aanvaard; dat uit deze schade zelf de fout in
hoofde van (eiseres) volgt; dat immers op
elke aannemer de verplichting rust om
de werken op dergelijke wijze uit te voeren dat geen schade wordt toegebracht
aan derden; dat (eiseres) er zich dan ook
niet op kan beroepen de werken volgens
de regels der kunst te hebben uitgevoerd, nu de deskundige bet oorzakelijk
verband tussen de werken en de schade
heeft weerhouden; dat zodoende bet afdoende vermoeden bestaat van de fout in
hoofde van (eiseres) op grond waarvan
deze aansprakelijk is ex artikelen 1382
en volgende van bet Burgerlijk Wetboek »,
terwijl bet aanvaarden van bet oorzakelijk verband tussen de door eiseres
uitgevoerde werken en de door verweerders geleden schade geenszins bet bewijs levert dat door eiseres een fout
werd begaan in de wijze waarop zij de
werken uitgevoerd heeft en jlrtikel 1382
(1) Zie Cass., 3 mei 1958 (A.C., 1958, 690),
met noot 1 in Bull. en Pas., 1958, I, 972; Cass.,
6 mei 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 943); 4 okt.
1973 (A.C., 1974, 135) en 9 maart 1976 (A.C.,
1976, 782).

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 Antwerpen.
14 december 1990 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen - Gelijkluidende conclusie van de
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat: mr. van Heeke.
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1° ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN - ECHTGENOOT - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - OPHEFFING TERUGWERKENDE KRACHT - WETTIGHEID.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP.

GEZAG
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go TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - UIT-
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van Eerste Aanleg te Kortrijk van 14 februari 1986 werd toegestaan ten nadele
van verweerder, dat dit vonnis werd beKERING NA ECHTSCHEIDING - OPHEFFING vestigd bij arrest van 1g november 1986
TERUGWERKENDE KRACHT - WETTIGHEID.
door bet Hof van Beroep te Gent, en dat
1°, 2° en go Noch art. 301, § 3, tweede lid, de echtscheiding op grond van feiten deB. W. noch de artt. 23 tot 26 Ger. W. finitief is geworden tussen partijen. Door
worden geschonden door de rechter eiseres kan niet worden ontkend dat zij
die vaststelt dat de rechthebbende op op 20 juli 1988 in bet huwelijk is getreeen uitkering na echtscheiding haar den met Edmond, Lodewijk Vanhaecke,
nieuw huwelijk verzwegen had en al- en dat zij op 27 oktober 1988, toen haar
dus blijk had gegeven van haar kwade huwelijk met Edmond Vanhaecke sedert
trouw en beslist dat de achterstallige iets meer dan drie maanden voltrokken
uitkeringen voor de periode na het was, voor de eerste rechter tijdens de
nieuw huwelijk onverschuldigd zijn be- persoonlijke verschijning verklaarde :
taald en dat de schuldenaar op grand « Ik woon (niet) samen met de beer Vanvan art. 1235 B. W. het recht heeft het haecke als man en vrouw. Ik doe gewoon
voor hem bet huishouden. • Bij bet bebedrag ervan terug te vorderen (1).
streden vonnis wordt door de eerste
rechter geoordeeld dat er geen ingrijpende wijziging is van de toestand van eise(D... T. G... )
res als onderhoudsgerechtigde. Zij woont
in bij Edmond Vanhaecke volgens de
ARREST
inschrijving in de bevolkingsregisters se(A.R. nr. 7160)
.dert 1 juli 1987. Oak is de eerste rechter
van oordeel dat de feitelijke toestand
kennelijk dezelfde is als reeds beschreHET HOF; - Gelet op het bestre- ven op 16 april 1986 in bet strafrechtelijk
den vonnis, op 26 oktober 1989 door dossier not. nr. 991005/16/86 en besprode Rechtbank van Eerste Aanleg te ken in bet arrest van bet Hof van BeKortrijk in hoger beroep gewezen;
roep te Gent van 1g november 1986. Ter
zake is bet nu duidelijk bewezen dat inOver het middel: schending van de ar- gevolge bet nieuw huwelijk van eiseres
tikelen 97 van de Grondwet, 2, go1, § 1 op 20 juli 1988 met Edmond Vanhaecke
en § g, 12g5, 1g75 en 1g77 van bet Bur- er wel een ingrijpende wijziging is van
gerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet haar toestand als onderhoudsgerechtigde
van 9 juli 1975, 2g, 24, 25 en 26 van bet ten opzichte van verweerder. Het is boGerechtelijk Wetboek,
vendien niet aanvaardbaar dat eiseres
doordat bet bestreden vonnis de ophef- zou mogen profiteren uit, wat men
fing beveelt van de onderhoudsbijdrage noemt, « eten uit twee walletjes • ... Eisevoor eiseres vanaf juli 1988 en eiseres res is niet ernstig geweest om voor de
veroordeelt tot terugbetaling van de sam eerste rechter tijdens de persoonlijke
van 244.404 frank, zijnde bet totaal van verschijning van 27 oktober 1988 te verde door haar ontvangen onderhoudsbij- zwijgen dat zij sedert 20 juli 1988 een
dragen over de periode juli 1988 tot en nieuw huwelijk heeft afgesloten. Zij hanmet juli 1989 op de volgende gronden: delde eerder te kwader trouw, zodat veruit artikel 301, § g, alinea 2, van bet Bur- weerder gerechtigd is de terugbetaling te
gerlijk Wetboek volgt dat de rechtbank vorderen van de niet verschuldigde bede uitkering kan verminderen of ophef- dragen, zijnde bet totaal van de onderfen indien de toestand van de uitkerings- houdsbijdragen over de periode juli 1988
gerechtigde een ingrijpende wijziging tot en met juli 1989, weze in totaal
heeft ondergaan, zodat bet bedrag van 244.404 frank. Het is niet vereist dat verde uitkering niet meer verantwoord is, weerder bij vergissing betaalde omdat
bij voorbeeld ten gevolge van nieuwe be- hij niet wist dat eiseres een nieuw huweroepsinkomsten, een nieuw huwelijk, lijk heeft afgesloten. Artikel 12g5 van bet
concubinaat of erfenis. Er wordt niet be- Burgerlijk Wetboek stelt die vereiste
twist tussen partijen dat de echtschei- niet : hetgeen betaald is zonder verschulding, ingevolge vonnis van de Rechtbank digd te zijn, kan worden teruggevorderd
en de betaling opgelegd door een vonnis
------------------1 of een arrest heeft geen karakter van
vrijgevigheid,
(1) Zie Cass., 14 mei 1990, A.R. nr. 6730
(A.C., 1989-90, nr. 538).
terwijl, ...
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tweede onderdeel, verweerder die regel, de met toepassing van artikel
slechts met verzoekschrift neergelegd op
28 september 1988 de opheffing van de 301, § 3, tweede lid, van het Burgeruitkering van eiseres gevorderd had, niet lijk Wetboek gevorderde opheffing
met retroaktieve kracht, namelijk vanaf van de uitkering met terugwerkende
juli 1988 die opheffing kon verkrijgen; kracht kan worden toegekend, de
dat de uitkering na echtscheiding im- artikelen 23, 24, 25 en 26 van het
mers pas kan opgeheven worden vanaf Gerechtelijk Wetboek niet schendt
het ogenblik waarop de vordering tot en zijn beslissing naar recht verantopheffing wordt ingesteld (schending van woordt;
de artikelen 2, 301, § 1 en § 3, van het
Dat het onderdeel niet kan worBurgerlijk Wetboek); dat de uitkeringen
die verweerder v66r het instellen van die den aangenomen;
vordering aan eiseres betaald had, derhalve verschuldigd bleven ingevolge het
vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Kortrijk van 14 februari 1986
Om die redenen, verwerpt de
en ingevolge het arrest van het Hof van voorziening; veroordeelt eiseres in
Beroep te Gent van 13 november 1986 de kosten.
waarin verweerder tot die uitkeringen
veroordeeld geworden was; dat het be14 december 1990- 1• kamer- Voorstreden vonnis derhalve ten onrechte be- zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitslist heeft dat die uitkeringen konden ter - Verslaggever: mevr. Baete-Swinworden teruggevorderd als zijnde be- nen Gelijkluidende conclusie van
taald geweest zonder verschuldigd te mevr. Liekendael, advocaat-generaal zijn (schending van de artikelen 1235, Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.
1376 en 1377 van het Burgerlijk Wethoek) en dat het bestreden vonnis daardoor het gezag van gewijsde geschonden
heeft van het vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Kortrijk van 14 februari 1986 en van het arrest van het
Hof van Beroep te Gent van 13 november 1986 (schending van de artikelen 23,
24, 25 en 26 van het Gerechtelijk WetNr. 203
hoek):
1•

KAMER-

14 december 1990

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eiseres, door tijdens de per- RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAGSTRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORsoonlijke verschijning voor de eerDER!NG - BEGRIP - PERKEN.
ste rechter op 27 oktober 1988 te
verzwijgen dat zij sedert 20 juli 1988 De wetsbepalingen betreffende het gezag
een nieuw huwelijk aanging, eervan gewijsde worden door de rechter
niet miskend wanneer hij, bij de uitder te kwader trouw handelde; dat
spraak op een vordering tot vergoehet op grond van die vaststelling
ding van schade ten gevolge van een
oordeelt dat eiser gerechtigd is teverkeersongeval naar aanleiding waarrugbetaling te vorderen van de niet
van de strafrechter reeds een in
verschuldigde bedragen, zijnde de
-k1·acht van gewijsde gegane beslissing
onderhoudsbijdragen over de perioop een andere burgerlijke rechtsvordede juli 1988 tot en met juli 1989, in
ring heeft gewezen, vaststelt dat de
\totaal 244.404 frank; dat het eiseres
voor hem gebrachte vordering losstaat
van die burgerlijke rechtsvordering en
veroordeelt, met toepassing van artiniet hetzelfde voorwerp heeft (1). (Artt.
kel 1235 van het Burgerlijk Wet23, 24, 25 en 26 Ger.W.)
hoek, tot terugbetaling van voormeld bedrag;
1........,,....------------0verwegende dat aldus blijkt dat
(1) Zie Cass., 17 nov. 1989, A.R. nr. 6688
het vonnis niet oordeelt dat, in de (A.C., 1989-90, nr. 171).
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(DE BOECK T. SCHOLLAERT)
ARREST

(A.R. nr. 7169)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
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gen en verwondingen te hebben toegebracht (zie het bij deze voorziening gevoegde stuk nurnmer 1); dat het arrest,
door te beslissen dat de tegen partijen
aangevoerde tenlasteleggingen onderscheiden waren, de bewijskracht miskend heeft van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Dendermonde van
10 november 1981 vermits de tenlasteleggingen volgens de uitdrukkelijke bewoordingen van dit vonnis lastens beide partijen identiek waren (schending van
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); dat het arrest op grond
daarvan bovendien ten onrechte beslist
heeft dat de burgerlijke vordering van
eiser, waarvoor uitspraak gedaan werd
in het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Denderrnonde van 10 november 1981, en de vordering van verweerder, waarvoor uitspraak gedaan
werd in het arrest, op onderscheiden oorzaken gesteund zijn; dat de oorzaak immers bestaat in het juridisch feit dat ten
grondslag ligt van de vordering; dat zowel de oorzaak van de vordering van eiser als de oorzaak van de vordering van
verweerder bestaat uit het feit dat een
van hen door gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg maar zonder het oogmerk
om de persoon van een ander aan te randen, bij het plegen van een verkeersongeval te Lede op 25 februari 1980, dat
aan het persoonlijk toedoen van een van
hen te wijten is, onopzettelijke slagen en
verwondingen of andere schade heeft
toegebracht; dat het gezag van gewijsde
van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Denderrnonde van 10 november 1981, waarin uitspraak gedaan
werd over de burgerlijke vordering van
eiser tegen verweerder, derhalve wel verhindert dat verweerder achteraf op
grond van dezelfde oorzaak een verdering instelt lastens eiser tot vergoeding
van de schade opgelopen bij hetzelfde
ongeval (schending van artikelen 1350,
3°, van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24,
25, 26 van het Gerechtelijk Wetboek);

Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1350, 3°, van
het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25 en 26
van het Gerechtelijk Wetb<?ek,
doordat het arrest de vordering van
verweerder ontvankelijk en gegrond verklaart en eiser veroordeelt om te betalen
aan verweerder de som groot 123.854
frank als schadevergoeding op de volgende gronden : het tijdig en naar de norm
regelmatig hoger beroep betreft het vonnis van 2 februari 1987 van de negende
burgerlijke kamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde dat de eiser naar aanleiding van het verkeersongeval waarin hij op 25 februari 1980 betrokken was te Lede, veroordeelt om aan
verweerder het (...) bedrag van 123.854
frank te betalen (...). De omstandigheid
dat de naar aanleiding van voormeld ongeval bij vonnis van 10 november 1981
van de Correctionele Rechtbank te Dendermonde genomen beslissing betreffende de door eiser tegen verweerder gestelde vordering tot schadevergoeding wegens het niet aanwenden van enig
rechtsmiddel inderdaad definitief is geworden, staat het instellen door verweerder van een vordering tegen eiser tot
vergoeding van de schade opgelopen bij
hetzelfde ongeval niet in de weg. Men
mag niet uit het oog verliezen dat enerzijds de vordering van eiser tegen verweerder en anderzijds deze van de ver. weerder tegen eiser onderscheiden vorderingen zijn die niet hetzelfde voorwerp
'hebben en bovendien gesteund zijn op
onderscheiden oorzaken, namelijk de tegen de respectieve partijen aangevoerde
tweede onderdeel, verweerder door het
onderscheiden tenlasteleggingen,
vonnis van de Correctionele Rechtbank
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis te Dendermonde van 10 november 1981,
van de Correctionele Rechtbank te Den- op burgerlijk gebied, veroordeeld werd
dermonde van 10 november 1981 uitdruk- om te betalen aan eiser, als burgerlijke
kelijk vermeldt dat zowel eiser als ver- partij, de som van 83.364 frank als schaweerder beklaagd werden van te Lede op devergoeding voor het verkeersongeval
25 februari 1980 door gebrek aan voor- te Lede op 25 februari 1980 (zie het bij
zichtigheid of voorzorg, maar zonder het deze voorziening gevoegde stuk nurnmer
oogrnerk om de persoon van een ander 1); dat de tiende correctionele kamer van
aan te randen, bij het plegen van een het Hof van Beroep te Gent bij arrest
verkeersongeval dat aan hun persoonlijk van 25 juni 1982 beslist heeft dat deze
toedoen te wijten was, onopzettelijke sla- beslissing ten overstaan van eiser op ci-
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vielrechtelijk gebied definitief is (zie het
bij deze voorziening gevoegde stuk nummer 2); dat het arrest ten onrechte beslist heeft dat het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Dendermonde van
10 november 1981 niet verhindert dat
verweerder tegen eiser een vordering instelt tot vergoeding van de schade opgelopen bij hetzelfde ongeval omdat de vordering van eiser en die van verweerder
niet hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak hebben; dat de rechter immers
geen aanspraak mag aannemen waarvan
de grond onverenigbaar is met de vroeger tussen dezelfde partijen geoordeelde
zaak ook al zijn het voorwerp en de oorzaak van de rechtsvordering waarover
definitief uitspraak gedaan werd en die
van de latere rechtsvordering niet gelijk;
dat het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde van 10 november 1981 impliciet maar noodzakelijk
op burgerlijk gebied geoordeeld heeft dat
verweerder door zijn fout volledig aansprakelijk is voor het verkeersongeval
van 25 februari 1980 vermits hij ook veroordeeld werd om eiser volledig schadeloos te stellen; dat het arrest, door eiser
te veroordelen om te betalen aan verweerder de som van 123.854 frank als
schadevergoeding voor het ongeval van
25 februari 1980, strijdig is met de definitieve beslissing op burgerlijk gebied van
het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Dendermonde van 10 november
1981 vermits verweerder door dat vonnis
zelf volledig aansprakelijk verklaard
werd voor datzelfde ongeval; dat het arrest daardoor zowel het gezag van gewijsde van dit vonnis, op burgerlijk gebied, als van het arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 25 juni 1982, op burgerlijk gebied, geschonden heeft (schending van artikelen 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26 van het
Gerechtelijk Wetboek):

Nr. 203

geen hoger beroep instelde tegen
het vonnis;
Dat voormeld vonnis weliswaar
gewijzigd werd door het hof van beroep, en dat het arrest van 25 juni
1982 op het hoger beroep van het
openbaar ministerie op de strafvordering beslist dat verweerder « dient
te worden ontslagen van de vervolging » en eiser veroordeelt wegens
het hem ten laste gelegd misdrijf;
dat het op civielrechtelijk gebied
eensd.eels beslist dat eiser alleen
aansprakelijk is voor de schadelijke
gevolgen van het ongeval en anderdeels vaststelt dat bij ontstentenis
van hoger beroep van verweerder,
het vonnis van de correctionele
rechtbank definitief is wat betreft
de burgerlijke vordering van eiser;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel
23 van het Gerechtelijk Wetboek,
voor het gezag van rechterlijk gewijsde vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is;

Overwegende dat de door verweerder voor de burgerlijke rechtbi:mk tegen eiser ingestelde verdering betrekking heeft op de door
hem ten gevolge van het ongeval geleden schade waarvoor eiser uitsluitend aansprakelijk gesteld werd
door het hof van beroep;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerders vordering onderscheiden is van eisers burgerlijke vordering voor de correctionele
rechtbank en niet hetzelfde voorwerp heeft;
Overwegende dat blijkt uit de aan
Dat het arrest door die vasistelhet Hof voorgelegde stukken dat de ling zijn beslissing naar recht vercorrectionele rechtbank, in haar op antwoordt en de wettelijke bepalin10 november 1981 gewezen vonnis, gen van het gezag van rechterlijk
op de strafvordering beslist dat het gewij sde niet schendt;
toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen bij het plegen
Dat het arrest slechts « bovenvan een verkeersongeval niet bewe- dien » zegt dat bedoelde vorderingen
zen is ten laste van eiser en wel ten onderscheiden oorzaken hebben; dat
laste van verweercl'er; dat het, op de derhalve de aangevoerde grief van
burgerlijke vordering van eiser, ver- miskenning van bewijskracht, zelfs
weerder veroordeelt tot betaling van gegrond, geen belang vertoont voor
schadevergoeding; dat verweerder eiser;
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Wat het tweede onderdeel betreft : 1° Om te kunnen worden toegewezen,
moet een vordering tot schadevergoeOverwegende dat in het onderhading, die door een onderaannemer tevige geval, over de vordering van
gen de opdrachtgever op basis van de
verweerder geen geschil voor de corartt. 1382 en 1383 B. W. is ingesteld, enkel en alleen voldoen aan de vereisten
rectionele rechtbank of het hof van
van die artikelen; de omstandigheid
beroep werd gebracht waarover de
dat de benadeelde een onderaannemer
partijen tegenspraak hebben kunis of dat de slechte uitvoering door de
nen voeren; dat de beslissing van de
hoofdaannemer van zijn overeenkomst
correctionele rechtbank over de burmet die onderaannemer de schade megerlijke vordering van eiser vreemd
de heeft veroorzaakt, die ook te wijten
blijft aan de beslissing over de voris aan de lout van de opdrachtgever,
dering van verweerder; dat er derheeft geen invloed op de vaststelling
van het bestaan en van de omvang
halve geen sprake kan zijn van misvan de schade (1).
kenning van het gezag van rechterlijk gewijsde;
2° De tegenstrijdigheid in de motivering
Overwegende dat het middel niet
waarvan het onderzoek een toetsing
kan worden aangenomen;
aan wettelijke bepalingen vergt, komt
niet neer op een gebrek aan redenen
en is dus geen schending van art. 97
Gw. (2).

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

(WEGENFONDS T. BOLLEN E.A.)

14 december 1990 - 1• kamer - VoorARREST
zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzit(A.R. nr. 7176)
ter - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal HET HOF; - Gelet op het bestreAdvocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.
den arrest, op 30 november 1989

door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135,
1142, 1147 tot 1152, 1165, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, na onder
meer de volgende feitelijke gegevens te
hebben vastgesteld : « (Eiser) is rechtsopNr. 204
volg(er) van de S.V. Intercommunale
E 39, die op 21 december 1978 de werken
aanbesteedde voor de bouw van vak II
1" KAMER - 14 december 1990
van de Noord-Zuidverbinding LommelHasselt overeenkomstig bestek nr. Z/
78 I 407, aan de N.V. B.S.L., thans in li1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN quidatie (...). Bij schriftelijke overeenOVEREENKOMST - SAMENLOOP VAN komst van 21 mei 1979 verbond eerste
AANSPRAKELIJK- (verweerder) Bollen er zich toe ten aanAANSPRAKELIJKHEID HEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST - OP- zien van B.S.L. voor de prijs van 7 frank
DRACHTGEVER - FOUT - ONDERAANNEMER per vierkante meter op een werf tussen
- SCHADE - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN Overpelt en Hechtel-Eksel bomen en
OVEREENKOMST -

VEREISTEN.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BEGRIP EN AARD VAN EEN
REDEN - BURGERLIJKE ZAKEN STRIJDIGE REDENEN - BEGRIP

TEGEN-

(1)
(A.C.,
8728 •
(2}
(A.C.,

Zie Cass., 21 jan. 1988, A.R. nr. 7960
1987-88, nr. 312), en 25 okt. 1990, A.R. nr.

supra, nr. 107 ·
Zie Cass., 29 okt. 1987,
1987-88, nr 125).

A.R.

nr

7705
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struiken te verwijderen .... In een schrijven van (eiser) aan het Ministerie van
Openbare Werken van 10 november 1982
werd de geschapen toestand als volgt samengevat : " (Eerste verweerder) is onderaannemer van de N.V. B.S.L., dus
geen contractant van het Bestuur. In het
bijzonder bestek (...) was voorzien dat de
aannemer alle bomen en struiken op de
zate zou vellen en opruimen. Dit bijzonder bestek was opgesteld op basis van de
gegevens die op dat ogenblik beschikbaar waren, namelijk het feit dat het
aankoopcomite had gemeld dat alle percelen beschikbaar waren. Na de publikatie van de aanbesteding werd van enkele
percelen echter pas definitieve aankoopakte opgesteld en in deze akte was bepaald dat de vroegere eigenaars mochten
beschikken over het opstaande bout. Dit
opstaande bout (boomstammen) werd
verwijderd na de aanbesteding. Het gevolg was dat, op het ogenblik van de uitvoering, de waardevolle bomen waren
geveld en verwijderd, met achterlating
van takhout. Omwille van de wijziging
van de toestand ten opzichte van het
ogenblik van de aanbesteding werd een
antwerp van verrekening (...) opgesteld.
(...) De N.V. B.S.L. bekwam ondertussen
gerechtelijke akkoord zodat de verrekening (...) voor ondertekening werd overgemaakt. " Daarenboven leggen partijen
een kopie over van een door een van de
curatoren slechts op 28 augustus 1983
voor akkoord ondertekende verrekeningsstaat nr. 3, (... ), waarbij 1.475.336
frank in meer wordt toegekend aan
B.S.L. : uit de rechtvaardigingsbijlage
blijkt dat aldus een vergoeding werd toegekend aan de hoofdaannemer "wegens
het feit dat op de aanvangdatum der
werken een aantal bomen van het terrein waren verdwenen " », de vordering
van eerste verweerder tegen eiser, bij
bevestiging van het beroepen vonnis,
ontvankelijk en gegrond verklaart tot beloop van een provisie van 100.000 frank,
onder meer op grond: « dat het bestuur,
alhier door (eiser) vertegenwoordigd,
openbare werken uitschreef, uit te voeren op een terrein, waarvan achteraf
bleek dat het nog niet eens definitief
was onteigend; dat de aanbesteding geschiedde onder de voorwaarde dat de
aannemer over het gerooide bout zou
kunnen beschikken, terwijl achteraf
bleek dat de onteigende er zelf zijn eigendomsrechten op had behouden; (... )
dat ontegensprekelijk aldus een fout van
onzorgvuldigheid werd begaan in de zin
zoals bedoeld door het artikel 1382 van
bet Burgerlijk Wetboek; (...) dat eerste
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(verweerder) aan de hand van de overgelegde documenten het bestaan van door
hem daardoor opgelopen schade aantoont; dat deze schade niet alleen bestaat
uit de winst uit de met de hoofdaannemer, tweede (verweerders), bedongen
aannemingsprijs, maar ook uit de winst
op de verdere doorverkoop van het (niet
meer beschikbare) bout en uit diverse
uitgaven die hij deed, hoewel uiteindelijk
de werken niet konden doorgaan, waarvoor hij ze gemaakt had; (... ) dat, zelfs
indien enige verhouding van contractuele aard kon worden gezien tussen de
onderaannemer en de opdrachtgever,
dan nog is vast te stellen dat de door (eiser) begane fout bestaat uit het laattijdig
verlijden van de bestuurlijke verwervingsakte ten overstaan van de te vroege
uitschrijving van haar aanbesteding; dat
die fout niets gemeens heeft met het
door (eiser) met de hoofdaannemer afgesloten contract en zelfs niet met het
hoofd-aannemingscontract als dusdanig;
dat trouwens de gevorderde vergoedingen uit meer bestaan dan verliesposten
van louter contractuele oorsprong; (...)
dat het feit dat eerste (verweerder) zich
op contractuele basis, al of niet integraal
ook had kunnen richten tegen tweede
(verweerders), niets afdoet aan zijn aanspraakgerechtigheid tegenover de quasidelictueel aansprakelijke, (eiser); (... ) dat
niet is aangetoond dat tussen (eiser) en
de hoofdaannemer " contractuele voorwaarden in verband met de te vellen bomen" werden bedongen, zoals (hij) het
in (zijn) beroepsakte stelt; (... ) dat uit dit
alles blijkt dat de vordering van eerste
(verweerder) geen uitsluiteni contractuele basis heeft; dat de beweerde exceptie
van onontvankelijkheid die tweede (verweerders) aanvoer(en) dus niet in feite
gegrond is »,
terwijl eerste verweerder en eiser ten
opzichte van elkaar derden zijn in de zin
van artikel 1165 van het Burgerlijk Wethoek en bijgevolg eerstgenoemde, met
betrekking tot de door hem met de N.V.
B.S.L. gesloten overeenkomst, tegen eiser geen contractuele aansprakelijkheidsvordering kan instellen, bij ontstentenis van enig desbetreffend contractueel
of wettelijk rechtsverband tussen partijen; zo eerste verweerder tegen eiser weliswaar, in beginsel, een extracontractuele aansprakelijkheidsvordering kan instellen tot vergoeding van door hem
geleden schade, zulks evenwel veronderstelt, niet enkel dat de eiser ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt
aan de algemene zorgvuldigheidsplicht,
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doch tevens dat die fout andere dan aan
de slechte uitvoering van de overeenkomst - te dezen gesloten tussen eerste
verweerder en de N.V. B.S.L. - te wijten schade heeft veroorzaakt; nu krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wethoek, in geval van foutieve niet-uitvoering van de contractuele verbintenis, de
schuldenaar van deze verbintenis, onder
voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk
Wetboek, de schuldeiser volledig moet
vergoeden voor het verlies dat hij heeft
geleden en de winst die hij heeft moeten
derven, met inbegrip van de « onrechtstreekse » schade die veroorzaakt is door
het niet uitvoeren van de overeenkomst,
de vergoeding van de door eerste verweerder ingeroepen schade, bestaande
uit de gederfde winst die hij kon verwachten van de uitvoering van de met
de N.V. B.S.L. gesloten aannemingsovereenkomst en van de verdere doorverkoop
van het hout en uit niet gedekte uitgaven wegens niet-uitvoering van die overeenkomst, op !outer contractuele basis
kon worden gevorderd van de contractuere schuldenaar van eerste verweerder,
zijnde de N.V. B.S.L., en derhalve deze
schade niet te onderscheiden is van de
schade veroorzaakt door het niet uitvoeren van laatstgenoemde overeenkomst;
zodat het hof van beroep niet wettig oordeelt dat de door eerste verweerder « gevorderde vergoedingen uit meer bestaan
dan verliesposten van !outer contractuele
oorsprong », op grond « dat deze schade
niet aileen bestaat uit de winst uit de
met de hoofdaannemer (...) bedongen
aannemingsprijs, maar ook uit de winst
op de verdere doorverkoop van het (niet
meer beschikbare) hout en uit diverse
uitgaven die hij deed, hoewel uiteindelijk
de werken niet konden doorgaan, waarvoor hij ze gemaakt had » (schending
van de artikelen 1134, 1135, 1142, 1147 tot
1152 van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg, evenmin wettig eerste verweerders vordering tot vergoeding van deze
zuiver contractuele schade, waarvoor enkel zijn contractspartij, de N.V. B.S.L.
door hem kon worden aangesproken, jegens een derde, met name eiser, ontvankelijk en gegrond verklaart, minstens tot
beloop van het, vooralsnog niet nader bepaalde, deel van de schade dat overeenstemt met de zogeheten « verliesposten
van !outer contractuele oorsprong »
(schending van de artikelen 1134, 1135,
1165, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) en zodat het hof, nu het enerzijds zijn beslissing uitdrukkelijk hierop
baseert dat de door eerste verweerder
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• gevorderde vergoedingen uit meer bestaan dan verliesposten van !outer contractuele oorsprong » en dat zijn verdering « geen uitsluitend contractuele basis
heeft », deze beoordeling tegenspreekt
door, anderzijds, niet uit te sluiten dat
de schade van eerste verweerder op !outer contractuele basis integraal kon worden verhaald op de N.V. B.S.L., met name door te overwegen dat het feit dat
eerste verweerder • zich op contractuele
basis, al of niet integraal ook had kunnen richten tegen (de N.V. B.S.L.) » niets
afdoet aan zijn aanspraakgerechtigheid
tegenover eiseres, en derhalve zijn beslissing op tegenstrijdige motieven baseert (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat de vaststellingen van het arrest inhouden dat tussen eiser als opdrachtgever en de
N.V. B.S.L. als aannemer een overeenkomst was gesloten, dat de N.V.
B.S.L. de uitvoering van het werk
had toevertrouwd aan eerste verweerder, en dat eerste verweerder
op grand van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
een vordering tot schadeloosstelling
ingesteld heeft tegen eiser;
Dat het arrest oordeelt dat eiser
een fout in de zin van die wetsbepalingen heeft begaan; dat het arrest
op dat punt niet wordt aangevochten;
Overwegende dat in het middel
wordt aangenomen dat, afgezien
van enige andere juridische constructie waardoor de onderaannemer zich tegen de hoofdopdrachtgever kan richten, de onderaannemer,
met betrekking tot de door hem met
de hoofdaannemer gesloten overeenkomst, tegen de hoofdopdrachtgever
geen
contractuele-aansprakelijkheidsvordering kan instellen, maar
dat hij wel een buitencontractueleaansprakelijkheidsvordering kan instellen tot vergoeding van de door
hem geleden schade;
Overwegende dat de vordering die
de onderaannemer op grand van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek instelt tegen de
hoofdopdrachtgever, om toegewezen
te kunnen worden, enkel en aileen

I
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moet voldoen aan de door die artikelen gestelde vereisten; dat de vaststelling van het bestaan en de omvang van de schade niet be'invloed
wordt door de omstandigheid dat de
benadeelde onderaannemer is of dat
enige schade die door de fout van de
hoofdopdrachtgever veroorzaakt is,
mede kan worden aangemerkt als
een schade die te wijten is aan de
slechte uitvoering, door de hoofdaannemer, van de tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer gesloten overeenkomst;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het arrest, door het bestaan en de
omvang van de door eerste verweerder geleden schade te beoordelen
enkel en alleen op grond van de buitencontractuele
aansprakelijkheid
van eiser ingevolge de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, en door inzonderheid daarvan
niet uit te sluiten wat eiser de zuiver contractuele schade noemt, de in
het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige,
dat het onderzoek van de in het
middel aangevoerde tegenstrijdigheid van motieven een toetsing aan
wettelijke bepalingen vergt; dat de
beweerde tegenstrijdigheid neerkomt op een onwettigheid, waarop
artikel 97 van de Grondwet niet toepasselijk is;
Dat het middel, dat in dat verband alleen een schending van die
grondwetsbepaling aanvoert, in zoverre niet ontvanke1ijk is;
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KAMER -

17 december 1990

1° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDS·
PERSONEEL - BIJZONDERE REGELS - AARD
VAN DE WET - RECHTSVORDERINGEN TEGEN
DE AANSPRAKELIJKE DERDE - AANVULLENDE BEPALINGEN.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN- BEGRIPPEN- AR·
BEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL AARD VAN DE WET- RECHTSVORDERINGEN
TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - AAN·
VULLENDE BEPALINGEN.

1o en 2° De bepalingen van de Arbeidson-

gevallenwet Overheidspersoneel raken
de openbare orde niet en zijn evenmin
dwingend recht (1). (Artt. 1, 3, 4 en 14
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
(BRUSSELSE AGGLOMERATIE, DE VERENIGDE
MEESTERS N.V. T. DROSSAER, STAD BRUSSEL)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8764)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1988
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 21 september 1990, waarbij
de zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het eerste middel: ...

Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 4, 14 van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de over-

14 december 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advo(1) Zie Cass., 27 feb. 1989, A.R. nr. 6454
caat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler (A.C.,
1988-89, nr. 360), met cone!. proc.-gen.
en Simont.
Lenaerts, toen adv.-gen.

1-----------------
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heidssector (zoals zij is gewijzigd bij de
wet van 13 juli 1973),

doordat het arrest vaststelt dat « de
vorderingen van Rosine Drossaer en van
de stad Brussel strekken tot vergoeding
van de schade ten gevolge van een ongeval dat op 4 juni 1975 is overkomen aan
de onderwijzeres Rosine Drossaer, toen
zij zich op de weg naar en van het werk
bevond • en : (a) op de vordering van
mevr. Drossaer tegen de eiseressen tot
vergoeding van de schade die zij, in haar
beroep, ten gevolge van haar gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid
heeft geleden, beslist dat « de getroffene
gedurende de periode v66r het pensioen
een physico-morele schade heeft geleden
waarvoor zij vergoeding kan vorderen »
en dat « bij die schade ... rekening moet
worden gehouden met de gestorte wedde
en met het aantal dagen dat zij heeft gewerkt • en dienaangaande de heropening
van de debatten beveelt, en (b) op de
vordering van de stad Brussel die in de
rechten is getreden van de getroffene tegen de tweede eiseres, _deze veroordeelt
tot betaling van 311.889 frank, dit is het
gekapitaliseerd bedrag van de door de
stad Brussel aan mevr. Drossaer toegekende lijfrente, met aftrek van het voorschot van 100.000 frank dat door de tweede eiseres was betaald, alsmede van
93.807 frank, dit is het gekapitaliseerd
bedrag van de door de stad Brussel aan
mevr. Drossaer toegekende bijkomende
rente, op grond dat « die bedragen verschuldigd zijn en niet gelijkstaan met
die welke zijn toegekend aan de getroffene, die alleen vergoeding vordert en deze
in beginsel allen verkrijgt voor een extraprofessionele en morele schade en
voor een physico-morele schade ten gevolge van haar grotere inspanning bij de
uitoefening van haar beroep toen ze
werkte, zodat zij de schade van de Brusselse Agglomeratie en van de verzekeraar heeft beperkt •,
terwijl de artikelen 3, 1°, b, en 4 van
de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen in de overheidssector,
als gewijzigd bij de wet van 13 juli 1973,
bepalen dat de getroffene recht heeft op
een rente in geval van blijvende invaliditeit; dat artikel 14, § 1, 3°, van dezelfde
wet bepaalt dat een rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk blijft voor de getroffene of zijn
rechthebbenden tegen de persoon die
voor het ongeval aansprakelijk is; krachtens § 2 van hetzelfde artikel « onverminderd de bepalingen van § 1, de in artikel
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1 bedoelde rechtspersonen of instellingen
(onder andere de gemeenten) verplicht
zijn de vergoedingen en renten, die
voortvloeien uit deze wet, te betalen; de
volgens het gemeen recht toegekende
schadevergoeding evenwel niet kan worden samengevoegd met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen »;
krachtens § 3, eerste lid, van hetzelfde
artikel de rechtspersonen of instellingen
die de last van de aan de getroffene verschuldigde rente dragen, van rechtswege
in alle rechten en vorderingen treden die
de getroffene mocht doen gelden tegen
de persoon die aansprakelijk is voor het
arbeidsongeval en zulks tot het bedrag
gelijk aan het kapitaal dat de rente vertegenwoordigt; degene die voor het ongeval aansprakelijk is of de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid slechts kunnen worden veroordeeld
om aan de getroffene een vergoeding te
betalen tot herstel van de materii:He
schade die tijdens de blijvende arbeidsongeschiktheid is geleden, in zoverre die
schade niet volledig is vergoed door de
rente die met toepassing van de wet van
3 juli 1967 is betaald; te dezen, het arrest
vaststelt dat de stad Brussel aan mevr.
Drossaer renten heeft betaald tot vergoeding van haar gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschiktheid, en niettemin beslist
dat mevr. Drossaer het recht heeft om
van de eiseressen vergoeding te vorderen voor de « physico-morele » schade
die zij tijdens de gedeeltelijk blijvende
arbeidsongeschiktheid heeft geleden en
die is geschat op grond van de gestorte
wedde en van het aantal dagen dat zij
heeft gewerkt; het arrest derhalve de valgens het gemeen recht toegekende schadevergoeding cumuleert met de vergoedingen waarvan sprake is in de wet van
3 juli 1967 en de artikelen 1, 3, 4 en 14
(inzonderheid § 2, tweede lid) van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de
overheidssector, gewijzigd bij de wet van
13 juli 1973 schendt; het arrest, door te
beslissen dat de beide eiseressen mevr.
Drossaer moeten vergoeden voor de materii:He schade die zij tijdens haar gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschiktheid
heeft geleden en de tweede eiseres te
veroordelen om aan de stad Brussel het
kapitaal te betalen dat de rente vertegenwoordigt, die aan mevr. Drossaer tot
vergoeding van dezelfde schade is betaald, de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt, krachtens
welke hij die schade veroorzaakt of
diens verzekeraar van burgerrechtelijke
aansprakelijkheid niet kunnen worden
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veroordeeld om tweemaal dezelfde
de te vergoeden :
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scha-~

17 december 1990 -3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
.
- Verslaggever: de h. Verheyden - GeOverwegende dat Ult de stukken deeltelijk andersluidende conclusie (2)

waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eiseressen
voor de feitenrechters hebben betoogd dat de vergoeding van de
« physico-morele » schade die de
eerste verweerster tijdens de gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschiktheid heeft geleden, tot gevolg had
dat de volgens het gemene recht
toegekende schadevergoeding wordt
samengevoegd met de vergoedingen,
bedoeld in de wet van 3 juli 1967,
alsook dat de eiseressen worden
veroordeeld om dezelfde schade
tweemaal te vergoeden;
Dat het middel berust op de bepalingen van voormelde wet betreffende de rechten die de getroffene of
zijn rechthebbenden, alsmede de
rechtspersoon of de instelling die in
de rechten is gereden, kan doen gelden tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde en diens verzekeraar, en ook op de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek is
gegrond;
Dat, zoals de eerste verweerster
in een middel van niet-ontvankelijkheid aanvoert, aangezien die wetsbepalingen de openbare orde niet
raken en evenmin dwingend recht
zijn, het middel nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is;

van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Kirkpatrick, Simont en
Van Ommeslaghe.
·
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BESTAANSMINIMUM -

TERUGVORDERING - OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ONDERHOUDSPLICHTIGEN - EXCEPTIES DIE KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN.

De onderhoudsplichtigen kunnen aan het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat het bestaansminimum
terugvordert, de excepties tegenwerpen die zij zouden kunnen tegenwerpen aan de onderhoudvragende partij
in een rechtsvordering tot levensonderhoud die laatstgenoemde tegen hen
zou hebben ingesteld voor de periode
tijdens welke het bestaansminimum is
uitgekeerd (1). (Art. 13, tweede lid, 1°,

Bestaansminimumwet.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet op de vordering van de
stad Brussel en op de desbetreffende kosten; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten;
houdt het overige van de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.

1---------------Noot arrest nr. 205 :

(2) Het O.M. had tot verwerping en niet tot
gedeeltelijke cassatie geconcludeerd. Het was.
van oordeel dat het eerste middel, dat niet is
gepubliceerd, niet kon worden aangenomen.
Noot arrest nr. 206 :
(1) Zie Cass., 5 feb. 1987, A.R. nr. 5088 (A.C.,
1986-87, nr. 331); P. SENAEVE, « Onderhoudsplicht en recht op een bestaansminimum »,
T.P.R., 1978, biz. 11, nr. 10, in fine; P. SENAEVE,
D. SIMOENS en H. FuNCK, Le droit au minimex
et a l'aide sociale accordes par les C.P.A.S.,

Octroi, recours, remboursement: Manuel pratique, Brussel-Brugge, 1989, nrs. 689 en 693.

.::::::________"___ _
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(ISAAC T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE BERGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8841)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1989 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen;
Gelet op de beschikking van 27
september 1990 van de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de derde
kamer wordt verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 203, 205, 207, 208 van bet Gerechtelijk Wetboek en 13, tweede lid, 1°, van
de wet van 7 augustus 1974 tot instelling
van bet recht op een bestaansminimum,
doordat bet bestreden -vonnis bet beroepen vonnis bevestigt dat verweerders
rechtsvordering tegen eiseres, tot terugvordering van de bedragen van bet bestaansminimum die hij aan haar zoon
heeft uitgekeerd, gegrond verklaart op
grond dat de rechtsvordering niet strekt
tot terugvordering van een schuldvordering tot levensonderhoud, tot betaling
waarvan (verweerder) in de plaats zou
zijn gesteld, maar tot terugvordering van
de kosten van maatschappelijk welzijn
die zijn uitgekeerd en dat (eiseres) bijgevolg de excepties niet kan aanvoeren die
zij zou kunnen tegenwerpen aan een
rechtvordering tot levensonderhoud tegen de onderhoudvragende partij,
terwijl artikel 13 van de wet van 7 augustus 1974 bet openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn ertoe verplicht
bet uitgekeerde bestaansminimum te
verhalen op de onderhoudsplichtigen; die
rechtsvordering, hoewel ze, zoals de wettekst preciseert, door bet openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ingevolge een eigen recht wordt ingesteld,
doch tegen de onderhoudsplichtige is gericht; daaruit volgt dat aan bet openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn,
zelfs al treedt bet op ingevolge een eigen
recht, door de aangesproken persoon
kan worden tegengeworpen dat hij aan
degene die de uitkering heeft ontvangen,
geen onderhoud was verschuldigd, hetzij
omdat hij geen onderhoudsplichtige was,
hetzij omdat aan de voorwaarden voor
een onderhoudsplicht te zijnen laste niet
was voldaan; eiseres derhalve aan verweerder de excepties kon tegenwerpen
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die zij aan haar zoon, die bet bestaansminimum heeft ontvangen, had kunnen
tegenwerpen in een rechtsvordering tot
levensonderhoud die hij tegen haar zou
hebben ingesteld, en inzonderheid de exceptie hierin bestaande dat zijn behoeftigheid aan zijn ledigheid of wangedrag
te wijten was; daaruit volgt dat bet bestreden vonnis, door te beslissen dat eiseres de excepties niet kon aanvoeren
die zij in een rechtsvordering tot levensonderhoud van de onderhoudvragende
partij tegen haar zou kunnen tegenwerpen, bet geheel van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Overwegende dat de rechtsvordering tot terugvordering waarover
het centrum voor maatschappelijk
welzijn ingevolge artikel 13 van de
wet van 17 augustus 1974 beschikt,
krachtens een eigen recht en niet
krachtens een indeplaatsstelling
wordt uitgeoefend; dat het tweede
lid, 1°, van dat artikel evenwel bepaalt dat het verhaal wordt uitgeoefend op de onderhoudsplichtigen
« tot beloop van het bedrag waartoe
zij gehouden zijn gedurende de tijd
dat het bestaansminimum is uitgekeerd »; dat daaruit volgt dat diegenen die onderhoud zijn verschuldigd
aan de ontvanger van het bestaansminimum alleen het voorwerp van
verhaal kunnen zijn in zoverre zij
onderhoudsplichtigen waren tijdens
de periode waarvoor de uitkering is
betaald; dat die onderhoudsplichtigen bijgevolg aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
de excepties kunnen tegenwerpen
die zij hadden kunnen tegenwerpen
aan de onderhoudvragende partij in
een rechtsvordering tot levensonderhoud die zij voor die periode tegen
hen zou hebben ingesteld; dat het
bestreden vonnis bijgevolg, door te
beslissen dat eiseres die excepties
niet aan verweerder kon tegenwerpen, artikel 13 van de wet van 7 augustus 1974 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van het vernietigd von- 2" en ao In zoverre de artikelen 39 ·en 82,
nis; houdt de kosten aan en laat de
Arbeidsovereenkomstenwet minimumopzeggingstermijnen of de vervangenbeslissing daaromtrent aan de feide vergoedingen vaststellen, zijn zij
tenrechter over; verwijst de zaak
niet van internationale openbare orde
naar de Rechtbank van Eerste Aan(2).
leg te Doornik, zitting houdende in
hoger beroep.

.

17 december 1990 - a• kamer- Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden- GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.

(JANSSEN T. LES ENTREPRISES S.B.B.M. ET SIX
CONSTRUCT N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 885a)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1988 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen a van het Burgerlijk Wetboek, 17,
1" en 2", 20, 3", 39, 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet van a juli 1978 en 97 van
de Grondwet, en miskenning van de Belgische internationale openbare orde,
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nale openbare orde wanneer de wetgever door de bepalingen van die wet
een beginsel heeft willen vastleggen
dat, naar zijn oordeel, essentieel is
voor de gevestigde morele, politieke of
economische orde en dat, om die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing in Belgie van een tegengestelde of
verschillende regel van vreemd recht
uitsluit, ook al is die volgens de gebruikelijke regels van de wetsconflicten van toepassing (1).

doordat het arrest afwijzend beschikt
op eisers rechtsvordering tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding overeenkomstig de bij de Belgische wet bepaalde minima, op grand « ( ... ) dat de
betrekkingen tussen de partijen uiteindelijk werden geregeld door : a) een in het
Frans opgestelde arbeidsovereenkomst
van 2a november 1984, b) een in het Engels opgestelde arbeidsovereenkomst van
27 november 1984; dat (...) beide overeenkomsten bepalen dat de Gabonese wet
toepasselijk is (...); (...) dat (eiser) toegeeft dat dergelijke bedingen geldig zijn
wanneer de partijen in een arbeidsovereenkomst, zoals te dezen, elementen van
vreemdelingschap vertonen, en zulks ingevolge het beginsel van de wilsautonomie; dat hij evenwel aanvoert dat
" wanneer de overeenkomst in verschillende landen moet worden uitgevoerd, de
internationale openbare orde zich ertegen verzet dat de door de partijen gekozen wet van het aangewezen land wordt
toegepast" (...); (...) dat de aanwijzing
van de toepasselijke wet moet gebeuren
op grand van gegevens waaruit een band
met dat land blijkt; dat men niet inziet
hoe de internationale openbare orde zou
kunnen worden verstoord door de aanwijzing, als toepasselijke wet, van het
Arbeidswetboek en van het recht van het

(1) Zie Cass., 27 feb. 1986, A.R. nr. 7432
(A.C., 1985-86, nr. 414).

(2) Zie Cass., 17 maart 1986, A.R. nr. 7173
(A.C., ~9.85-86, nr. 452); 24 sept. 1990, A.R. nr.
8868 (1b1d., 1990-91, nr. 36).

-

1° OPENBARE ORDE -

BEPALING VAN
INTERN RECHT - BEPALING VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - BEGRIP.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

AARD
VAN DE WET- BEDIENDEN- ARTT. 39 EN 82
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - INTERNATIONALE OPENBARE ORDE.

ao OPENBARE ORDE

BEPALINGEN
VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDEN - :
ARTT. 39 EN 82 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET- AARD VAN DIE BEPALINGEN.

1" Een wet is aileen dan van internatio-
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aangewezen land; (...) dat de gei'ntimeerde (lees appellant, de eiser) eveneens
aanvoert dat de aanstelling van de werknemer door zijn terugkeer naar Belgie is
beeindigd; dat de overeenkomst bijgevolg
geschorst was (artikel 10, 3) en dat de
uitvoering ervan in Belgie de eerbiediging van de bepalingen van politie en
veiligheid van de Belgische wet impliceerde, inzonderheid met betrekking tot
het ontslag; (... ) dat de onderneming Gabeton in haar brief van 27 april 1985 in
antwoord op zijn vraag aan (eiser) liet
weten dat zij (verweerster) had aanvaard
dat hij ten spoedigste opnieuw te hunner
beschikking zou worden gesteld ... ; dat
(eiser) met zijn familie terugkeerde naar
Libreville, en daarna naar Brussel (...);
dat geenszins is aangetoond dat er in
Belgie een activiteit is uitgeoefend •,
terwijl, eerste onderdeel, de in een arbeidsovereenkomst aangewezen vreemde
wet in Belgie slechts kan worden toegepast in zoverre haar bepalingen niet
strijdig zijn met de wettelijke bepalingen
die de Belgische internationale openbare
orde raken, onder meer de bepalingen
inzake de bescherming van de werknemers door het vaststellen van minimum
opzeggingstermijnen of vervangende vergoedingen; daaruit volgt dat het arrest
dat de Gabonese wet toepast, die bepaalt
dat de opzeggingsvergoeding overeenstemt met twee maanden loon, wat dus
minder is dan de minima bepaald in de
artikelen 39 en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, die bepalingen schendt en de Belgische internationale openbare orde miskent;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat een wet alleen
dan van internationale openbare orde is wanneer de wetgever door de
bepalingen van die wet een beginsel
heeft willen vastleggen dat, naar
zijn oordeel, essentieel is voor de
gevestigde morele, politieke en economische orde en dat, om die reden,
noodzakelijkerwijs elke toepassing
in Belgie van een tegengestelde of
verschillende regel van vreemd
recht uitsluit, ook al is die volgens
de gebruikelijke regels van de wetsconflicten van toepassing;
Overwegende dat de artikelen 39
en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 in zoverre zij

minimum opzeggingstermijnen of de
vervangende vergoedingen vastleggen, niet van internationale openbare orde zijn;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 december 1990 - 3" kamer - Voor-'
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Geli}kluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Nelissen Grade.
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SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN KANSSPELEN- EXPLOITATIEVOORWAARDEN.

De elektrische biljart met veranderlijke
inzet, gewoonlijk genaamd " Bingo »,
mag slechts worden geexploiteerd
wanneer, onder meer, de inzet beperkt
is tot vijf frank per spel (1). (K.B. 13
jan. 1975, art. 2, a).
(DE LANDTSHEER)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie gezegd:
Eiseres werd veroordeeld om op onwettelijke wijze in haar drankgelegenheid een « Bingo » te hebben uitgebaat.
De bestreden beslissing stelt vast dat
het toestel " formeel gezien " aan de
voorwaarden voldoet die bepaald zijn bij
artikel 2, a, K.B. 13 januari 1975 houdende de lijst van de speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is.
(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.

434

HOF VAN CASSATIE

De appelrechters oordelen evenwel dat
bet afstandsbedieningssysteem van bet
apparaat inzetten mogelijk maakt die
niet beperkt zijn tot 5 frank per spel,
wat tegen een vereiste van de wet indruist; « de inzet moet beperkt zijn tot
(5) frank per spel » leest men o.m. in art.
2, a, van voornoemd K.B. De ratio legis
van dit wettelijke vereiste is dat onbeperkte inzetten sociaal gevaarlijk zijn,
weshalve de wetgever dat gevaar uit de
weg wou ruimen.
De vraag rijst dan ook waarom de
« Bingo », een apparaat « met veranderlijke inzet », toch toegelaten werd. De
uitbating van dat soort kansspelapparaten werd enkel toegelaten mits strikte
voorwaarden, en onder meer de beperking van de inzet tot (5) frank per spel,
werden nageleefd.
De minister van Justitie, desbetreffend
ondervraagd (2), gaf een antwoord waarin
hij met preciesheid het mechanisme van
de veranderlijke inzet beschreef : « bet
gaat om een apparaat dat aan de speler
de mogelijkheid geeft een zelfde spel te
spelen, hetzij met een inzet van (5)
frank, hetzij met meerdere inzetten van
(5) frank die men inbrengt v66r het Ianceren van de kogels ».
De verdere uitlegging die de minister
gaf, hield evenwel gevaar voor extrapolatie in, die tot tegenstrijdige besluiten
kan leiden (3) : volgens het advies van de
minister zijn bij bet bespelen van de
Bingo de inzetten niet onbeperkt, zelfs
indien de unitaire inzet van (5) frank
vermenigvuldigd kan worden.
Men vermag nochtans uit dat advies
niet af te leiden dat de « Bingo , wettelijke toegelaten is ook met « veranderlijke inzet », maar wel dat de • Bingo »,
elektrische biljart geconcipieerd om met
veranderlijke inzet te worden bespeeld,
slechts regelmatig mag worden uitgebaat, als de inzet beperkt is tot (5) frank
per spel (4).
Eiseres werd dus op grond van een
naar recht verantwoorde motivering veroordeeld.
Eiseres beroept zich ook op bet algemeen beginsel van strafrecht, volgens

------------------1
(2) Pari. Hand., Kamer, 6 maart 1975, 2006
en 2007.
(3) Zie de noot get. L. Arnou, « De inzet bij
de Bingo », sub Cass., 13 juni 1989, R. W.,
1989-90, 231-233.
(4) Zie Cass., 13 juni 1989, A.R. nr. 3080
(A.C., 1988-89, nr. 597 en de voetnoot 1).

Nr. 208

welk • twijfel aan de beklaagde ten goede moet komen », Het Hof heeft in een
recent arrest (5) gezegd dat de twijfel die
de beklaagde ten goede komt, de twijfel
is die naar bet oordeel van de rechter
betrekking heeft op de strafwaardigheid
van de vervolgde persoon aan bet hem
ten laste gelegd feit. Maar het bedoelde
algemeen rechtsbeginsel heeft geen betrekking op de twijfel die bij de beklaagde kan rijzen omtrent een bestanddeel
van het misdrijf of de strafbaarheid van
een bepaald feit.

Besluit: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 4032)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1 van de wet van 24 oktober 1902
op bet spel, aangevuld bij de wet van 19
april 1963, gewijzigd bij de wet van 22
november 1974 en gei:nterpreteerd bij de
wet van 14 augustus 1978, 2, lid 1, littera
a, van bet koninklijk besluit van 13 januari 1975, houdende de lijst van de
speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 23 februari 1977 en 25 september 1980, en van het algemeen
rechtsbeginsel « in dubio pro reo »,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling ener geldboete van 100 frank
op volgende gronden: formeel gezien voldoet bet toestel aan de voorwaarden
voorzien bij artikel 2, littera a, van bet
koninklijk besluit van 13 januari 1975
houdende de lijst van de speelapparaten
waarvan de uitbating toegelaten is. De
omstandigheid dat bet spel aan de speler
een kans op verrijking of stoffelijk voordeel oplevert, moet buiten beschouwing
worden gelaten omdat de uitbating van
bet kansspelapparaat in de door de Koning bepaalde voorwaarden toegelaten
is. Concreet dient echter te worden onderzocht of de uitbatingsvoorwaarden opgelegd door bet koninklijk besluit van 13
januari 1975 werden nageleefd (... ). Bij
(5) Cass., 2 mei 1990, A.R. nr. 8084 (A.C.,
1989-90, nr. 515).
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gebruik van de afstandsbediening was
de inzet niet beperkt tot 5 frank per spel.
De bewoordingen van artikel 2, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 13 januari 1975 zijn nochtans duidelijk
(• blijft eveneens toegelaten de uitbating
van de hiernavermelde electrische biljarten (...) voor zover ... de inzet beperkt is
tot 5 frank per spel » - Franse tekst :
« Reste autorisee !'exploitation des billards electriques indiques ci-apres (...)
pour autant (... ) que l'enjeu se limite a
cinq francs le jeu •). Bij een elektrische
biljart met veranderlijke inzet, gewoonlijk Bingo genaamd, moet de inzet beperkt blijven tot 5 frank per spel. De interpretatie gegeven door de Uitvoerende
Macht van de draagwijdte van voormeld
artikel en de ministeriiHe circulaire wegen niet op tegen de ondubbelzinnige,
klare en ter zake niet tegenstrijdige
tekst van het koninklijk besluit. Zelfs indien v66r het lanceren van de kogels via
de totalisator verscheidene inzetten van
5 frank kunnen gedaan worden, moet
het ml;!chanisme van het apparaat om
een toegelaten kansspel te zijn, zo zijn
opgesteld ·dat de inzet, hoe dan ook, per
spel beperkt blijft tot vijf frank (... ). Uit
de verklaringen van Albert Mariman en
van eiseres volgt dat de inzet per spel
niet beperkt was tot 5 frank, zodat aan
deze uitbatingsvoorwaarde niet werd voldaan,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
de elektrische biljart met veranderlijke
inzet, gewoonlijk « Bingo » genaamd, uitdrukkelijk toegelaten wordt, tot gevolg
heeft dat de speler de inzet van het spel
veranderlijk kan maken; dat deze bijzondere bepaling tot gevolg heeft dat verscheidene inzetten van 5 frank getotaliseerd kunnen worden alvorens de kogels
gelanceerd worden; dat door het feit dat
elke inzet niet meer dan 5 frank is, voldaan wordt aan het vereiste van beperking van 5 frank per spel, ook al worden
vervolgens de inzetten, die veranderlijk
zijn, getotaliseerd alvorens de kogels geschoten worden; dat zoniet de toelating
om met veranderlijke inzetten te spelen
geen betekenis zou hebben (schending
van de artikelen 1 van de wet van 24 oktober 1902, 2, lid 1, littera a, van het koninklijk besluit van 13 januari 1975);
tweede onderdeel, het vereiste volgens
hetwelk de uitbating van de elektrische
biljarten toegelaten is voor zover de inzet beperkt blijft tot 5 frank per spel,
dient gelezen te worden samen met de
toelating om een Bingo-biljart te laten
spelen met veranderlijke inzet; dat het
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dientengevolge niet zo duidelijk is dat de
inzetten van 5 frank die veranderlijk mogen gedaan worden alvorens de kogels te
lanceren, toch terug tot een enkele inzet
zouden moeten herleid worden bij het
lanceren der kogels zelf; dat deze twijfel
ten voordele van eiser strekt (schending
van artikel 1, van de wet van 24 oktober
1902, 2, lid 1, littera a, van het koninklijk
besluit van 13 januari 1975, en van het
algemeen rechtsbeginsel • in dubio pro
reo •), zodat het arrest de in het middel
aangewezen bepalingen en algemeen
rechtsbeginsel schendt :

Overwegende dat volgens artikel 2
van het koninklijk besluit van 13 januari 1975, houdende de lijst van de
speelapparaten waarvan de uitbating toegelaten is, de elektrische biljart met veranderlijke inzet, gewoonlijk genaamd « Bingo •, slechts
mag worden uitgebaat wanneer onder meer de inzet beperkt is tot vijf
frank per spel;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van de in het middel weergegeven vaststellingen en redenen,
en zonder aan het koninklijk besluit
van 13 januari 1973 een onwettige
draagwijdte te geven, oordelen dat
het door eiser geexploiteerde biljart
« Bingo » niet voldoet aan de bepalingen van voormeld artikel omdat
de inzet niet beperkt blijft tot vijf
frank per spel;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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2•

KAMER -

18 december 1990

VOORLOPIGE HECHTENIS VING -

HANDHA-

MOTIVERING.

urn bevindt en dat te vrezen is dat
eiser bij invrijheidstelling zich door
Belgie te verlaten niet alleen aan de
vervolgingen zou onttrekken maar
ook het onderzoek, dat zijn aanwezigheid vereist, zou belemmeren,
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan 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;

Regelmatig met redenen omkleed is het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat onder vermelding van
de feitelijke gegevens van de zaak en
van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, beveelt
dat de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd wegens de ernst van de leiten en de vrees dat de in vrijheid gelaten verdachte zich aan de vervolging
zou onttrekken en het onderzoek
waarvoor zijn aanwezigheid is vereist,
zou belemmeren. (Artt. 16, § 5, 21, § 5,
Om die redenen, verwerpt de
en 30, §§ 3 en 4, Wet Voorlopige Hech- voorziening; veroordeelt eiser in de
tenis 1990.)
kosten.
(CVETKOVIC)
ARREST

(A.R. nr. 5131)

18 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdehngsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E.
Boutmans, Antwerpen.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
in de context van hun motivering
door hun vaststelling dat eiser geen
verblijf in Belgie heeft, op grond
van de hun overgelegde feitelijke
gegevens vaststellen dat zijn « intrek » in het bedoelde pand elke
duurzaamheid mist en niet kan aangezien worden als het door artikel 1
van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis in aanmerking
genomen « verblijf »;
Overwegende dat de appelrechters
door de redenen dat de feiten waarvan eiser verdacht wordt buitengewoon ernstig zijn, dat het daaromtrent gevoerde gerechtelijk onderzoek zich nog in een aanvangsstadi-
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2•

KAMER -

18 december 1990

1° ONDERZOEKSGERECHTEN
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VERSLAG.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - VORDERING
VAN RET O.M.- MEDEDELING.

·~o~--r-1
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4° ONDERZOEKSGERECHTEN

(OCULA)

HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- RECHTSPLEGING- VORDERING VAN
HET O.M. - MEDEDELING.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - MIDDEL TEN BETOGE DAT ART. 16
WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 IS GESCHONDEN BEPALING NOG NIET VAN
KRACHT GEWORDEN TEN TIJDE VAN HET
STRAFBAAR FElT.
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ARREST

(A.R. nr. 5135)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;

1o en 2° Art. 209 Sv., krachtens hetwelk

in geval van hager beroep ter terechtzitting door een van de rechters van
het appelgerecht verslag (1) moet worden uitgebracht, is niet toepasselijk op
de kamer van inbeschuldigingstelling,
die kennis neemt van een hager beroep tegen een beschikking over de
handhaving van de voorlopige hechtenis; in dat geval wordt de rechtspleging geregeld door art. 30, § 3, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990, dat bepaalt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet met voorrang boven aile andere zaken, het openbaar
ministerie de verdachte en zijn raadsman gehoord (2).
3° en 4° Wanneer de kamer van inbe-

schuldigingstelling uitspraak moet
doen op het hager beroep tegen een
beschikking inzake voorlopige hechtenis, behoeft de vordering van het O.M.
niet v66r de terechtzitting te worden
medegedeeld aan de verdachte of zijn
raadsman (3). (Art. 30, § 3, Wet Voorlo-

Over het eerste middel :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 209 van
het Wetboek van Strafvordering,
krachtens hetwelk, in geval van hoger beroep, door een van de rechters van het appelgerecht ter terechtzitting verslag moet worden
uitgebracht, geen toepassing vindt
op de kamer van inbeschuldigingstelling die moet beslissen op het
hoger beroep tegen een beschikking
inzake voorlopige hechtenis;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Wat het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre daarin schending wordt
aangevoerd van artikel 97 van de
pige Hechtenis 1990.)
Grondwet, naar recht faalt, nu dit
artikel niet van toepassing is op de
5° Naar recht faalt het middel ten betoge
dat art. 16 Wet Voorlopige Hechtenis onderzoeksgerechten wanneer zij
1990 door een bevel tot aanhouding uitspraak doen inzake voorlopige
wordt geschonden, wanneer die wets- hechtenis;
bepaling nag niet van kracht was geworden op het ogenblik dat het bevel
tot aanhouding is verleend (4).

----------------:1
(1) Het bij art. 209 voorgeschreven verslag
bestaat niet rneer sinds de wet van 28 dec.
1990 (B.S., 29 dec. 1990).
(2) Zie Cass., 18 juni 1986, A.R. nr. 5146
(A.C., 1985-86, nr. 656).
(3) Zie Cass., 28 juni 1989, A.R. nr. 7633
(A.C., 1988-89, nr. 637).

(4) Zie Cass., 11 dec. 1990, A.R. nr. 5101, supra, nr 193.

Overwegende dat krachtens artikel 30, § 3, eerste lid, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet
met voorrang hoven aile andere zaken, het openbaar ministerie, de
verdachte, de beklaagde of de beschuldigde en zijn raadsman gehoord; dat daaruit volgt dat de
schriftelijke stukken van het openbaar ministerie en van de verdediging ter zitting worden neergelegd
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en dat de vordering van het openbaar ministerie niet voorafgaandelijk bij het dossier moet worden gevoegd of aan de verdachte, de beklaagde of de beschuldigde en zijn
raadsman ter kennis moet worden
gebracht;

1° HOF VAN ASSISEN -

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2° RECHT VAN VERDEDIGING -

Over het derde middel:

Overwegende dat het middel in
zoverre het schending aanvoert
« van artikel 16 van de wet van 10
.(lees : 20} juli 1990 : doordat in genendele het arrest het niandaat
toetst aan de wet, terwijl artlkel 16,
§ 1, voorziet dat de preventieve
hechtenis geen onmiddellijke straf
mag zijn » bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, nu de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis slechts in werking trad
op 1 december 1990, het bevel tot
aanhouding van 22 november 1990
de bepalingen van die wet niet kon
schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe 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.
18 december 1990 - 2• kamer- Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M.
Daenen, Kortrijk.

Nr. 211
2•

KAMER -

19 december 1990

BEHANDELING
TER ZITTING - VERPLICHTING DE REGELMATIG OPGEROEPEN GETUIGEN TE HOREN BEG RIP.

HOF
VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING
- VERPLICHTING DE REGELMATIG OPGEROEPEN GETUIGEN TE HOREN.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELEND ARREST VAN HET HOF VAN ASSISEN - VERNIETIGING WEGENS EEN NIETIGHEID DIE DE HELE RECHTSPLEGING AANTAST- VERNIETIGING VAN DE DEBATTEN EN
VAN DE VERKLARING VAN DE JURY.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ARREST VAN HET HOF VAN ASSISEN - BESCHULDIGDE SCHULDIG VERKLAARD AAN
EEN MISDRIJF - ONTKENNEND ANTWOORD
VAN DE JURY OP EEN VRAAG NOPENS EEN
VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - VERNIETIGING VAN HET VERDICT VAN DE JURY OP
DE VOORZIENING VAN DE VEROORDEELDEGEVOLGEN VAN DIE VERNIETIGING T.A.V. HET
ONTKENNEND ANTWOORD VAN DE JURY.

1o en 2° De door een of andere partij re-

gelmatig opgeroepen getuigen moeten,
voor het hof van assisen, worden gehoord als zij aanwezig zijn en de partijen niet van hun verhoor hebben afgezien, behalve wanneer er te hunnen
opzichte een uitsluitingsgrond bestaat
(1). (Artt. 315, 321 en 324 Sv.)

1----------------(1) Cass., 8 juli 1867 (Bull. en .Pas., 1867, I,
395) en 10 feb. 1920 (ibid., 1920, I, 55). Zie
Cass., 2 old. 1886 (ibid., 1886, I, 331) en 2 feb.
1904 (ibid., 1904, I, 120); BRAAS, .Pl'IJcis de
procedure penale, 5e uitg., Brussel-Luik, 1951,
nrs. 1007 en 1008; R. DECLERCQ, De rechtspleging voor het Hoi van Assisen, 5e uitg., Leuven, 1981, blz. 92; FAUSTIN-HELIE, Traite de J'instruction criminelle, Belg. uitg., II, Brussel,
1869, nrs. 4964 e.v.; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS
en A. MASSET, Manuel de procedure penale,
Luik, 1989, biz. 639; R. GARRAUD, Traite theori-

que et pratique du Code d'instruction criminelle, II, Parijs, 1909, nr. 383; C. NOUGUIER, La
(Zie vervolg noot op vo/gende blz.)
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3° Wanneer, op het cassatieberoep van

de beschuldigde, het Hof van Cassatie
een arrest van het hof van assisen
houdende veroordeling van de beschuldigde vernietigt omdat de debatten lijden aan een wezenlijk gebrek, vernietigt het de debatten en de verklaring
van de jury, voor zover de beschuldigde schuldig wordt verklaard aan de
hem ten Jaste gelegde misdrijven (2).
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gen van dezelfde persoon van 24 ok~
tober 1990 en de voorziening van
Francis Reynders van 28 oktober
1990 dezelfde rechtspleging beogen,
dezelfde personen betreffen en tot
het onderzoek van dezelfde stukken
nopen; dat zij dienen te worden gevoegd;

I. A. Op de voorziening van Jean
Systermans van 2 november 1990 teschuldig heeft verklaard aan een mis- gen het arrest van 23 oktober 1990
drijf, doch ontkennend heeft geant- inzake de tegen hem ingestelde
woord op de vraag over een verzwarende omstandigheid van dat misdrijf, strafvordering :

4° Wanneer de jury de beschuldigde

wordt de vernietiging van het verdict,
na aanneming van de voorziening van
de beschuldigde tegen het arrest waarbij hij door het hof van assisen wordt
veroordeeld, uitgebreid tot het ontkennend antwoord over de verzwarende
omstandigheid (3). (Impliciet.)
(SYSTERMANS, REYNDERS T. TUYAERTS E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8680)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissingen en stukken van 8
oktober, 9 oktober, 15 oktober, 16
oktober, 17 oktober en 23 oktober
1990 van het Hof van Assisen van
de provincie Brabant, waarnaar de
zaak is verwezen;
Gelet op 's Hofs arrest van 3 januari 1990 (4);
Overwegende dat de beide voorzieningen van Jean Systermans van
2 november 1990, de vijf voorzienin-

-----------------!1
(Vervolg noot van vorige biz.)
Cour d'assises - Traite pratique, III, Parijs,
1868, nrs. 1860 e.v., inz. nrs. 1867 en 1868;
Pand., yo Cour d'assises, nr. 1259 e.v., inz. nr.
1263, nr. 1281; R.P.D.B., yo Cour d'assises, nrs.
563 e.v.; S. SASSERATH, « La Cour d'assises », in
Novelles, Procedure penale, Il 1, Brussel, 1948,
nrs. 891 tot 897 en 901.
(2) Zie Cass., 14 maart 1927 (Bull. en Pas.,
1927, I, 177).
(3) Zie Cass., 13 feb. 1950 (Bull. en Pas.,
1950, I, 406) met voetnoot 5, R.H.
(4) A.R. nrs. 7892 en 7921 (A.C 1989-90, nr.
266).

1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser van de telastlegging 1 wordt
vrijgesproken:
Overwegende dat de voorziening
zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is;

2. Over die voorziening voor het
overige:
Over het middel : schending van de artikelen 315, 321 en 324 van bet Wetboek
van Strafvordering en miskenning van
bet algemeen beginsel van bet recht van
verdediging,
doordat bet arrest eiser veroordeelt tot
levenslange dwangarbeid zonder de getuigen a decharge Jean Lavenne, .Marc
Van De Wouwer, Yves Berrendorf, Charles Collin en Didier Chevolet te horen,
terwijl: (A) uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat : - eiser bij gerechtsdeurwaardersexploot van 8 oktober
1990 aan de beer procureur-generaal en
aan de medebeschuldigde Reynders een
lijst met twintig getuigen heeft betekend
en bekendgemaakt, waarop de namen
van de vijf bovenvermelde personen
voorkwamen; - de getuigen Jean Lavenne en Marc Van De Wouwer zich hebben
gemeld bij de opening van de terechtzitting van 15 oktober 1990, te 9 uur 's morgens en naar de voor hen bestemde kamer zijn gebracht, nadat de onderrichtingen van de voorzitter werden nageleefd,
overeenkomstig artikel 316 van het Wet.
hoek van Strafvordering; - nadat de heren Lavenne en Van De Wouwer naar de
getuigenkamer werden gebracht, werd
de terechtzitting geschorst en heeft bet
hof zich in de raadkamer teruggetrokken
om te beraadslagen over de verschillende door de partijen neergelegde conclusies; - het hof heeft vervolgens, tijdens
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dezelfde terechtzitting op 15 oktober
1990, verschillende arresten op tussengeschillen uitgesproken, onder meer een ·
« arrest nr. 6 », waarin wordt beslist
« dat het verhoor van de getuigen die
niet zijn verschenen de debatten nutteloos verlengt »; - het proces-verbaal van
diezelfde terechtzitting van 15 oktober
1990 vermeldt dat « de griffier vaststelt
dat de getuigen a decharge Jean Lavenne en Marc Van De Wouwer niet zijn gehoord, ingevolge het arrest van 15 oktober 1990 »; - bij de opening van de
terechtzitting van 16 oktober 1990 heeft
mr. Jean-Paul Moerman, eisers raadsman, de voorzitter erop geattendeerd dat
de getuige Yves Berrendorf was aangekomen. De bode met dienst in de zittingszaal heeft de onderrichtingen inzake de getuigen uitgevoerd, die de voorzitter ingevolge artikel 316 heeft gegeven;
- het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 oktober 1990 vermeldt : « De
griffier stelt vast dat de genaamde Yves
Berrendorf niet is gehoord, ingevolge het
arreSt van 15 oktober 1990 »; - op de terechtzitting van 17 oktober 1990 heeft
mr. Jean-Paul Moerman, eisers raadsman, de voorzitter erop geattendeerd dat
de getuigen Charles Collin en Didier
Chevolet waren aangekomen. De bode
met dienst in de zittingszaal heeft de ingevolge artikel 316 gegeven onderrichtingen uitgevoerd; - op diezelfde terechtzitting van 17 oktober hebben eisers
raadslieden conclusies neergelegd waaraan verschillende dagvaardingen bij gerechtsdeurwaardersexploot waren gehecht en inzonderheid de dagvaardingen
om op die terechtzitting van 17 oktober
te verschijnen, die op 16 oktober aan
Charles Collin en Didier Chevolet waren
betekend; - het proces-verbaal van de
terechtzitting van 17 oktober vermeldt :
« De griffier stelt vast dat de genaamden
Charles Collin en Didier Chevolet niet
zijn gehoord, ingevolge het arrest van 15
oktober 1990 »; - een nieuw arrest op
tussengeschil d.d. 17 oktober beslist overigens « dat het verhoor van de getuigen
en inzonderheid die waarvan sprake in
de conclusies - te weten de getuigen
Collin en Chevolet, die met name worden
genoemd in de handgeschreven conclusie
van 17 oktober 1990 - de debatten nodeloos zou verlengen en daarin niet meer
klaarheid zou brengen •; (B) dat voor het
hof van assisen iedere getuige waarvan
de naam overeenkomstig artikel 315, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering is betekend, moet worden gehoord,
op voorwaarde dat hij zich voor het sluiten van de debatten bij het hof heeft

Nr. 211

aangeboden, dat de partijen van zijn verhoor niet hebben afgezien en dat er te
zijnen opzichte geen uitsluitingsgrond
bestaat; dat buiten die drie onderstellingen, noch de voorzitter noch het hof van
assisen zonder machtsoverschrijding
kunnen beslissen dat een betekende getuige niet hoeft te worden gehoord; daaruit volgt dat het hof van assisen niet
wettig heeft kunnen afzien van het verhoor van de vijf bovenvermelde getuigen, waarvan de namen voorkwamen op
de aan de procureur-generaal en de medebeklaagde Reynders bij exploot van 8
oktober 1990 betekende lijst:

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de namen van de getuigen a decharge waarvan sprake in het middel, regelmatig aan het openbaar ministerie zijn betekend, ten minste vierentwintig uren voor hun verschijning
en dat althans het verhoor van de
getuigen Collin en Chevolet, die aanwezig waren, door het hof van assisen is geweigerd om de in het op
tussengeschil gewezen arrest van 17
oktober 1990 vermelde reden dat dit
verhoor « de debatten nodeloos zou
verlengen en daarin niet meer
klaarheid zou brengen »;
Overwegende dat de door een partij regelmatig opgeroepen getuigen
voor het hof van assisen moeten
worden gehoord als zij aanwezig
zijn en als de partijen niet van hun
verhoor hebben afgezien, behalve
wanneer er te hunnen opzichte een
uitsluitingsgrond bestaat, hetgeen te
dezen niet is vastgesteld;
Overwegende dat die wezenlijke
verplichting om aile getuigen te horen van wie de identiteit regelmatig
is betekend, tenzij de partijen zelf
daarvan afzien, inzake het assisenhof voortvloeit uit de regel van de
overtuiging in gemoede vastgelegd
in artikel 342 van het Wetboek van
Strafvordering, niet met betrekking
tot het hof zelf, maar tot de jury;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het veroordelend arrest, nu het
niet horen van die getuigen een formele overtreding van de in het mid-

Nr. 211

HOF VAN CASSATIE

del aangewezen wetsbepalingen uitmaakt, zich uitstrekt tot de debatten
die aan een wezenlijk gebrek lijden,
wat leidt tot hun vernietiging en tot
vernietiging van de verklaring van
de jury in de in het dictum gepreciseerde mate;
B. Op de voorziening van Jean
Systermans van 2 november 1990 tegen het arrest van 23 oktober 1990
dat uitspraak doet over de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

a) door Raymonde Franco :
Overwegende dat het arrest eiser
hoofdelijk met zijn medebeschuldigde Francis Reynders, veroordeelt
om aan verweerster een miljoen
frank te betalen, een geneesheerdeskundige aanstelt, de uitspraak
over de andere punten van de vordering en over de kosten aanhoudt en
de zaak sine die uitstelt; dat die beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering en geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorziening voorbarig en
bijgevolg niet ontvankelijk is;
b) door de andere verweerders :
Overwegende dat eiser geen enkel
bijzonder middel aanvoert;
Overwegende dat evenwel de op
de voorziening van eiser, beschuldigde, uit te spreken vernietiging
van de beslissing op de strafvordering tegen hem, leidt tot vernietiging van de eindbeslissingen en
voorlopige beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen die uit de eerste voortvloeien en waartegen hij regelmatig
cassatieberoep heeft ingesteld;
C. Op de voorzieningen van Jean
Systermans van 24 oktober 1990 en
2 november 1990 tegen de beslissingen op tussengeschil en tegen de
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processen-verbaal van het hof van
assisen van 8, 9, 15, 16, 17 en 23 oktober 1990:
Overwegende dat die voorzieningen, wegens de uit te spreken vernietiging van de debatten voor het
Hof van Assisen van de provincie
Brabant, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk zijn;
II. Op de voorziening van Francis
Reynders:
Overwegende dat de voorziening
uitsluitend gericht is tegen de beslissing op de strafvordering ten laste van eiser;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eiser
vrijspreekt van de telastleggingen 1
en 3:
Overwegende dat de voorziening
zonder belang is en bijgevolg niet
ontvankelijk;
B. Op de voorziening voor het overige:
Over het middel, ambtsbalve afgeleid
uit de scbending van de artikelen 315,
321, 324 van bet Wetboek van Strafvordering en uit de miskenning van bet algemeen beginsel van bet recbt van verdediging:

Overwegende dat uit het antwoord
op het door de eiser Jean Systermans aangevoerde middel blijkt dat
het hof van assisen de wetsbepalingen heeft geschonden en het algemeen rechtsbeginsel heeft miskend,
die in het middel worden aangewezen;
Overwegende dat de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering van
de verweerster Raymonde Franco
tegen eiser, geen eindbeslissing is,
zoals het arrest op de voorziening
van Jean Systermans vaststelt; dat
die beslissing evenmin uitspraak
doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Overwegende dat daaruit volgt
dat, aangezien tegen die beslissing
geen
onmiddellijke
voorziening
openstaat, eisers berusting niet kan
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worden afgeleid uit de omstandigheid dat hij zijn voorziening heeft
beperkt tot de beslissing op de strafvordering;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering leidt tot vernietiging van de
niet definitieve beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van die verweerster tegen eiser, die daarvan
het gevolg is;

Om die redenen, zonder het tweede middel van de eiser Jean Systermans te moeten onderzoeken dat
niet tot een ruimere vernietiging of
tot een vernietiging zonder verwijzing kan leiden; voegt de voorzieningen; vernietigt het arrest van 23 oktober 1990, dat uitspraak doet over
de strafvordering ten laste van de
eisers, behalve in zoverre het Jean
Systermans vrijspreekt van « de telastlegging 1 » en Francis Reynders
van de « telastleggingen 1 en 3 »;
vernietigt de debatten; vernietigt de
verklaring van de jury, behalve in
zoverre Jean Systermans niet schuldig wordt verklaard aan de feiten
van « de telastlegging 1 » en Francis
Reynders niet schuldig wordt verklaard aan de feiten van « de telastleggingen 1 en 3 »; vernietigt het arrest van 23 oktober 1990 in zoverre
het Jean Systermans veroordeelt op
de burgerlijke rechtsvorderingen tegen hem en in zoverre het Francis
Reynders veroordeelt op de door
Raymonde Franco tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
verwerpt de voorzieningen van de
eisers voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arresten; veroordeelt Jean Systermans en Francis
Reynders ieder in een tiende van de
kosten van de voorziening die zij tegen de arresten van 23 oktober 1990
hebben ingesteld; veroordeelt Jean
Systermans in de kosten van zijn
andere voorzieningen; veroordeelt
iedere burgerlij,ke partij in een ze-
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ventigste van de kosten van de voorziening van Jean Systermans tegen
de veroordelende arresten van 23
oktober 1990; veroordeelt Raymonde
Franco in een zeventigste van de
kosten van de voorziening van Francis Reynders; laat de overige kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Assisen van de provincie Henegouwen.
19 december 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. S.
Nudelhole, Brussel.
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19 december 1990

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - ART. 31,
§ 2, WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 - VERLENGING VAN DE TERMIJN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - CASSATIEBEROEP - TERMIJN ART. 31, § 2, WET VOORLOPIGE HECHTENIS
1990 - VERLENGING VAN DE TERMIJN.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN MEMORIE HANDTEKENING - NAAM EN HOEDANIGHEID
VAN DE ONDERTEKENAAR- VEREISTEN.

1o en 2° De termijn van vierentwintig

uur waarbinnen het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige
hechtenis handhaaft, moet worden ingesteld, wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag als hij verstrijkt op
een zaterdag, op een zondag of een andere wettelijke feestdag; die regel
geldt ook als de verdachte de gelegenheid had om zich op zaterdag, zondag
of wettelijlce feestdag in cassatie te

Nr. 213

443

HOF VAN CASSATIE

voorzien door een verklaring af te leg- 1° en 2° Faillietverlrlaring van een vengen voor de directeur van de straiinnootschap onder firma impliceert dat
richting (1). Art. 31, § 2, Wet Voorlopiis vastgesteld dat alle vennoten hebge Hechtenis 1990; art. 644 Sv.) (Impliben opgehouden te betalen en dat hun
ciet.)
krediet is geschokt (1). (Artt. 437, 442
en 444 Faillissementswet; art. 17 Ven3° Het Hoi slaat geen acht op een tot
nootschappenwet.)
staving van een cassatieberoep ingediende memorie die, onder de vermel(VAN DE VOORDE
ding " loco » en de naam van een advoT. MRS. KRACK, KEMPENEERS QQ.)
caat, een onleesbare handtekening
draagt en naam noch hoedanigheid
van de ondertekenaar vermeldt (2).
(A.R. nr. 8804)
20 december 1990 - 1• kamer - VooJ·zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk(A.R. nr. 8754)
luidende conclusie van de h, Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca18 december 1990 - 2• kamer - Voor- ten : mrs. Simont en Kirkpatrick.
zitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Krywin,
Brussel.
(KEKATOS)
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMENE BEGRIPPENKAMER -

20 december 1990

10 VENNOOTSCHAP FAILLIETVERKLARING -

ONDER FIRMA
DRAAGWIJDTE.

2o FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - ALLERLEI - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA KLARING - DRAAGWIJDTE.

FAILLIETVER-

Noten arrest nr. 212 :
(1) Het bestreden arrest is betekend op vrijdag 7 december 1990; het cassatieberoep is ingediend op maandag 10 december 1990. Zie
Cass., 15 feb. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 607)
en 22 mei 1967 (ibid., 1967, I, 1099).
(2) Zie Cass., 5 sept. 1989, A.R. nr. 2898, en 9
jan. 1990, A.R. nr. 2340 (A.C., 1989-90, nrs. 4 en
279).

BELASTINGZAKEN - DIRECTE BELASTINGEN
- MIDDELEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE
AANGEVOERD TIJDENS HET ADMINISTRATIEF
ONDERZOEK - MIDDELEN NIET BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN.

Het hoi van beroep, waarbij een beroep
van de belastingplichtige inzake directe belastingen aanhangig is, behoeit
de door de belastingplichtige in de
loop van het administratiei onderzoek
aangevoerde middelen niet te onderzoeken, wanneer die middelen niet bij
conclusie v66r dat hoi zijn voorgedragen (1).
Noot arrest nr. 213 :
(1) Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 7688 (A.C.,
1987-88, nr. 176), met voetnoot 2.
Noot arrest nr. 214 :
(1) Cass., 21 jan. 1969 (A.C., 1969, 490).
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(MONTULET
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1054 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 245 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, inzonderheid van de artikelen 245 en 247 van dat wetboek,
doordat het arrest beslist dat het beroep van eiseres tegen de beslissing van
14 augustus 1987 van de gewestelijke directeur van de directe belastingen te
Luik, betreffende de aanslagen in de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelasting vervat onder de artikelen 4782901 en 5762182 van het kohier
voor de belastingjaren 1983 en 1984, ontvankelijk maar niet gegrond is, terwijl
eiseres voor die twee belastingjaren regelmatig aangifte had gedaan, maar de
belastingambtenaar, met toepassing van
artikel 247 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, heeft geoordeeld
dat er een tekort aan inkomsten was van
461.963 frank voor het belastingjaar 1983
en van 682.963 frank voor het belastingjaar 1984; het arrest vaststelt dat het aan
de belastingplichtige staat, wanneer de
administratie de belastbare grondslag
raamt volgens tekenen en indicien, het
vermoeden te weerleggen door het overleggen van positieve en controleerbare
gegevens waaruit blijkt dat de door de
administratie in aanmerking genomen
gegoedheid voortkomt uit niet belastbare
inkomsten of uit inkomsten die v66r het
belastbaar tijdperk zijn ontvangen, zonder dat hij bovendien moet aantonen dat
de inkomsten, die hij ter verantwoording
van de uitgaven aanvoert, wel degelijk
daartoe zijn aangewend, en dat het hof
van beroep dienaangaande de grieven
heeft onderzocht die eiseres in haar bezwaren van 17 januari en 11 februari
1985 heeft aangevoerd,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep, buiten die bezwaren, acht had
moeten slaan op de grieven die eiseres
had uiteengezet in haar antwoorden op
het bericht van wijziging van 24 augustus 1984, wat het heeft nagelaten, terwijl eiseres bovendien had gevraagd dat
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haar zaak aan de belastingcommissie
zou worden voorgelegd; het hof van beroep evenzo niet heeft geantwoord op
sommige van de argumenten die eiseres
in haar twee bovenvermelde bezwaren
heeft aangevoerd; de artikelen 245 en
volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, inzonderheid de artikelen 245 en 247, zijn geschonden,
evenals artikel 97 van de Grondwet inzake de motivering van de vonnissen en
arresten;

Wat het eerste onderdeel betreft :
In zoverre in dit onderdeel wordt
aangevoerd dat het hof van beroep
geen acht zou hebben geslagen op
de grieven die eiseres heeft uiteengezet in haar antwoorden op de berichten van wijziging van 24 augustus 1984:
Overwegende dat het hof van beroep, waarbij een beroep van de belastingplichtige inzake directe belastingen aanhangig is, de door de
belastingplichtige in de loop van het
administratieve onderzoek aangevoerde middelen niet hoeft te onderzoeken, wanneer die middelen niet
voor het Hof bij conclusie zijn weergegeven;
Overwegende dat eiseres in het
onderdeel niet betoogt dat zij in
haar appelconclusie de grieven heeft
weergegeven waarvan zij thans gewag maakt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 december 1990- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en J. Mottard, Luik.

Nr. 215

3° en 4° Art. 63, eerste lid, wet van 21 ju-
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KAMER -

20 december 1990

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - TOEPASSING DIE NIET ONVERENIGBAAR MAG ZIJN MET DE VASTE WIL VAN DE
WETGEVER.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
13.2, B, INTERNATIONAAL VERDRAG ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN
- MIDDELBAAR ONDERWIJS - KOSTELOOS
- GEEN ONMIDDELLIJK GEVOLG.

ni 1985 betreffende het onderwijs,
krachtens hetwelk het verboden is om
het inschrijvingsgeld dat in het middelbaar onderwijs is betaald voor buitenlandse studenten van buiten de
E.G., waarvan de ouders in het buitenland verblijven, terug te betalen, houdt
geen bij art. 14 E. V.R.M. verboden discriminatie in (3).
(BELGISCHE STAAT - VICE-EERSTE MINISTER
BELAST MET DE HERSTRUCTURERING VAN HET
« MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE »
FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. NAJIMI),
ARREST ( vertaling)

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 14.
E.V.R.M.- WET VAN 21 JUNI 1985 BETREFFENDE HET ONDERWIJS - MIDDELBAAR ONDERWIJS- KOSTELOOSHEID- UITSLUITING VAN
DE KINDEREN VAN BUITENLANDERS VAN
BUITEN DE E.G., DIE IN HET BUITENLAND
VERBLIJVEN - GEVOLG T.A.V. DISCRIMINATIE.

4° ONDERWIJS -

ART. 63 WET VAN 21 JUNI
1985 - GEEN TERUGBETALING VAN HET
INSCHRIJVINGSGELD BETAALD VOOR BUITENLANDSE STUDENTEN VAN BUITEN DE E.E.G.,
WAARVAN DE OUDERS IN HET BUITENLAND
VERBLIJVEN - WETTIGHEID.

1o De algemene rechtsbeginselen mogen

door de rechter in een welbepaalde
zaak niet worden toegepast, wanneer
die toepassing onverenigbaar zou zijn
met de vaste wil van de wetgever (1).
2° Art. 13.2, b, van het Internationaal
Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten, Juidens hetwelk het
middelbaar onderwijs voor een ieder
beschikbaar en algemeen toegankelijk
dient te worden gemaakt, onder meer
door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs, heeft geen onmiddellijk gevolg en doet bij de justitiabelen
geen individuele rechten ontstaan die
de nationale rechterlijke instanties
moeten vrijwaren (2).
(1) Cass., 13 sept. 1989, A.R. nr. 7724 (A.C.,
1989-90, nr. 32).
(2) Zie Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971, 959)
met concl. proc.-gen. W.J. Ganshof van der
Meersch; P. 0RIANNE, « De Ia juridicite des
droits economiques et sociaux reconnus dans

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)

(A.R. nr. 8840)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 maart 1989 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Over het tweede en derde middel samen:
Het tweede : schending van de artikelen
107 van de Grondwet, 2, lid 2, 13 van het
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 14 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 2 van het eerste Aanvullend Protocol bij dat verdrag, 15 van de
wet van 10 november 1983 houdende de
begroting van Nationale Opvoeding, franstalig regime, voor het begrotingsjaar
1983, 17 van de wet van 21 juni 1984 houdende de begroting van Nationale Opvoeding, franstalig regime, voor het begrotingsjaar 1984, 63 van de wet van 21 juni
1985 betreffende het onderwijs en, voor
zoveel nodig, van de ministerii:He circulaire van 1 augustus 1983 betreffende de
« betaling van inschrijvingsgeld door de
buitenlandse leerlingen en studenten.

1-----------------(Vervolg noot van vorige kolom.)
les declarations internationales », Ann. Dr.,
1974, biz. 147; H. VERSCHUEREN, « Het niet-discriminatiebeginsel van art. 26 Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten en de rechtspositie van vreemdelingen •, R. W., 1988-1989, 689, nr. 2 met noot 8·
Gedr. St., Kamer, 1988 (1977-78), nr. 7, biz. 29. '
(3) Zie Cass., 5 okt. 1990, A.R. nr. F 1818 N,

supra, nr. 61; Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr.
80111, biz. 17.
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Bepalingen van toepassing voor het
schooljaar 1983-1984 », bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 21 januari
1984,
doordat het bestreden vonnis eerstgenoemde eiser veroordeelt om aan verweerder de hoofdsom van 35.000 frank
terug te betalen, zijnde het « schoolgeld »
dat verweerder voor het schooljaar
1983-1984 had betaald voor zijn inschrijving bij het « Institut communal des industries du cuir et de l'habillement », op
grond dat « het algemeen rechtsbeginsel
van de voorrang van het recht ten grandslag ligt aan de Europese en de nationale rechtsorde ( ...); dat vaststaat dat de
internationale verdragen en inzonderheid de akten betreffende de bescherming en de bevordering van de rechten
van de mens, vanaf de toestemming door
de wetgever, rechtstreeks opgenomen
worden in het Belgisch recht, waarin ze
voorrang hebben hoven de nationale
rechtsregels, zodat de bepalingen ervan
met directe werking in geval van conflict
noodzakelijkerwijze moeten voorgaan hoven de daarmee strijdige vroegere of latere bepalingen van de Belgische overheid »; dat het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele
rechten van 19 december 1966, dat in
werking is getreden op 21 juli 1983, het
recht op onderwijs erkent en de geleidelijke invoering van kosteloos middelbaar
onderwijs voorschrijft; dat, gelet « op de
evolutieve en progressieve geest en karakter van het verdrag en gelet meer in
het bijzonder op de geleidelijkheid bedoeld in artikel 13, lid 2, b, moet worden
gesteld dat, ook al is er geen termijn bepaald waarbinnen het nauwkeurig omschreven doel, namelijk kosteloos middelbaar onderwijs, bereikt moet zijn, de
bevoorrechte verdragsluitende staten die
het doel reeds hebben bereikt (in Belgii:i
sedert 1959), te kort zouden schieten in
de uitvoering, te goeder trouw, van de
nauwkeurig omschreven verbintenissen
van het verdrag, indien ze daarop zouden terugkomen zonder dwingende redenen (vgl. de artikelen 15 en 18 E.V.R.M.)
en zonder de voorgeschreven informatieprocedures (artikelen 16 en volgende van
het verdrag); dat zij in geen geval op discriminerende wijze en in strijd met de in
artikel 2, lid 2, van het verdrag vervatte
verbintenis om de uitoefening van de
rechten te waarborgen afbreuk te mogen
doen aan de " stand-still " die iedere bepaling waarin rechten van de mens zijn
vastgelegd, geacht moet worden te hebben zodra het doel van die bepaling is
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bereikt; dat een soortgelijke gedachtengang moet worden gevolgd ten aanzien
van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 (akte
van de wetgevende macht van 13 mei
1955, bekendgemaakt op 19 augustus
1955) en het eerste protocol ervan (dat
eveneens op 19 augustus 1955 in werking
is getreden) gegrond op de artikelen 1,
14, 15, 18, 65, lid 2, van het verdrag, 2 en
5 van het protocol; dat artikel 2 van het
eerste aanvullende protocol bij het
E.V.R.M. en artikel 14 van het verdrag
geacht worden directe werking te hebben; dat vaststaat dat de bepaling waarbij de toegang tot het onderwijs, inzonderheid, zoals te dezen, het middelbaar
onderwijs, voor de buitenlandse studenten en leerlingen wier ouders of wettelijke voogd niet in Belgie verblijven, onderworpen wordt aan het betalen van
een niet gering bedrag, moet worden beschouwd als een discriminatie op grond
van nationale afkomst en vermogen, wat
in strijd is met artikel 14 van het verdrag en artikel 2 van het aanvullend protocol nr. 1 »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 13, lid
1, van het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten
bepaalt dat « de Staten die partij zijn (...)
het recht van een ieder op onderwijs erkennen »; dat lid 2, b, van dit artikel bepaalt dat « het middelbaar ondewijs in
zijn verschillende vormen, waarbij inbegrepen het technisch onderwijs en de beroepsopleiding, door middel van aile passende maatregelen en in het bijzonder
door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor een ieder beschikbaar en algemeen toegankelijk dient te
worden gemaakt »; artikel13 aan de Verdragsluitende Staten enkel verplichtingen oplegt ten aanzien van hun onderdanen en de vreemdelingen die in die Staat
gewoonlijk en doorlopend verblijven of
die daar althans op een duurzame wijze
gevestigd zijn, met uitsluiting van de
vreemdelingen die daar enkel verblijven
met het enige doel een leerplan te volgen; met andere woorden, de kinderen
en jongeren met een buitenlandse nationaliteit wier ouders of wettelijke voogd
niet op het grondgebied van de betrokken Staat verblijven, niet in aanmerking
komen voor het door artikel 13 gewaarborgde recht op onderwijs en, meer in
het bijzonder, voor het recht op de door
lid 2, van dat artikel voorgeschreven geleidelijke invoering van kosteloos middelbaar onderwijs; het bestreden vonnis

,~~~~~~cc~~c-~--r·
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bijgevolg niet wettig kon beslissen dat
artikel 13 van het lnternationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele
rechten was geschonden door de bepalingen van het interne recht die een
« schoolgeld » of « bijkomend inschrijvingsgeld » in het middelbaar onderwijs
invoerden voor de leerlingen wier ouders
of wettelijke voogd niet in Belgie verbleven, en door artikel 63, eerste lid, van de
wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs, dat de terugvordering van het
door die leerlingen betaalde schoolgeld
verboden heeft (schending van de artikelen 107 van de Grondwet, 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 15 van
de wet van 10 november 1983 houdende
de begroting van Nationale Opvoeding,
franstalig regime, voor het begrotingsjaar 1983, 17 van de wet van 21 juni 1984
houdende de begroting van Nationale
Opvoeding, franstalig regime, voor het
begrotingsjaar 1984, 63, inzonderheid
eerste lid, van de wet van 21 juni 1985
betreffende het onderwijs en, voor zoveel
nodig, van de bovenaan in het middel
vermelde ministeriele circulaire);

tweede onderdeel: (1) het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten door Belgie is
bekrachtigd op 21 april 1983 en derhalve
ten aanzien van dat land in werking is
getreden op 21 juli 1983; artikel 13, lid 2,
b, van het Verdrag « de geleidelijke inveering » van kosteloos middelbaar onderwijs oplegt vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag; die
bepaling geen directe werking heeft; uit
de bewoordingen van artikel 13, lid 2, b,
blijkt dat de in een staat op de dag van
de inwerkingtreding van het Verdrag bestaande inschrijvingsgelden in de inrichtingen voor middelbaar onderwijs voor
onbepaalde tijd mogen worden gehandhaafd; (2) de buitenlandse leerlingen
wier ouders of wettelijke voogd niet in
Belgie verblijven, met ingang van 1976
onderworpen zijn aan een inschrijvingsgeld waarvan het bedrag is vastgesteld
in ministeriele circulaires, op grond van
de bevoegdheden die hem jaarlijks werden toegekend door een bepaling van de
wet houdende de begroting van Nationale Opvoeding; (3) derhalve, gesteld al
- quod non - dat de buitenlandse leerlingen wier ouders of wettelijke voogd
niet in Belgie verblijven, aanspraak zouden kunnen maken op het voordeel van
artikel 13 van het Verdrag, noch de circulaire van 1 augustus 1983 - die deze
leerlingeP verplichtte om voor he+
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schooljaar 1983-1984 in het middelbaar
onderwijs een lager inschrijvingsgeld te
betalen dan in het schooljaar 1982-1983
- noch de begrotingswetten van 10 november 1983 en 21 juni 1984 waarbij de
bevoegdheden van de minister ter zake
werden bevestigd, noch artikel 63, eerste
lid, van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs - dat de terugvordering van het onder meer voor het
schooljaar 1983-1984 betaalde schoolgeld
verbiedt - kunnen worden aangemerkt
als een schending van artikel 13, meer in
het bijzonder van artikel 13, lid 2, b; die
circulaire en die wetten immers aileen
het inschrijvingsgeld hebben gehandhaafd waaraan de buitenlandse leerlingen wier ouders of wettelijke voogd niet
in Belgie verblijven, reeds onderworpen
waren voor de jaren v66r de inwerkingtreding van het Verdrag; het bestreden
vonnis bijgevolg niet wettig kon beslissen dat de boven aangehaalde bepalingen van het interne recht in strijd waren
met de door artikel 13, lid 2, b, van het
Verdrag aan de Verdragsluitende Staten
opgelegde verplichting tot geleidelijke inveering van kosteloos middelbaar onderwijs, en niet wettig op grond van dat artikel 63 van de wet van 21 juni 1985
buiten toepassing kon laten (schending
van de artikelen 107 van de Grondwet,
1/3 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten, 15 van de wet van 10 november
1983 houdende de begroting van Nationale Opvoeding, franstalig regime, voor
het begrotingsjaar 1983, 17 van de wet
van 21 juni 1984 ·houdende de begroting
van Nationale Opvoeding, franstalig regime, voor het begrotingsjaar 1984, 63 van
de wet van 21 juni 1985 betreffende het
onderwijs en, voor zoveel nodig, van de
bovenaan in het middel vermelde ministeriele circulaire);

derde onderdeel, noch artikel 2, lid 2,
van het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten, noch artikel 14 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden de
Verdragsluitende Staten verplichten om
aan aile vreemdelingen zonder onderscheid dezelfde sociale en culturele voordelen toe te kennen als aan hun onderdanen; een verschil in behandeling aileen dan in strijd is met de twee
bovengenoemde bepalingen als het discriminerend en wiilekeurig is, dat wil
zeggen, elke objectieve en redelijke
grondslag mist; niet van een objectieve
en redelijke grondslag ontbloot zijn de
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bepalingen van het interne recht waarbij
het voordeel van kosteloos middelbaar
onderwijs enkel wordt toegekend aan de
eigen onderdanen en aan de kinderen of
pupillen van verblijfhouders, met uitsluiting van de buitenlandse leerlingen wier
ouders of wettelijke voogd niet in Belgie
verblijven; dat onderscheid onder meer
wordt gerechtvaardigd : a) door het feit
dat die leerlingen geen duurzame integratie in de nationale gemeenschap op
het oog hebben en b) door het feit dat
hun ouders of wettelijke voogd, aangezien zij niet onderworpen zijn aan een
personenbelasting - die enkel geheven
wordt van de verblijfhouders -, niet bijdragen, door het betalen van die belasting, aan de financiering van de begroting van Nationale Opvoeding; het bestreden vonnis bijgevolg niet wettig kon
beslissen dat de in het tweede onderdeel
vermelde bepalingen van het interne
recht in strijd waren met de artikelen 2
lid 2, en 13 van het Internationaal Ver~
drag inzake economische, sociale en culturele rechten (schending van de artikelen 107 van de Grondwet, 2, lid 2, en 13
van het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten
en, voor zoveel nodig, van de artikelen
15 van de wet van 10 november 1983
houdende de begroting van Nationale
Opvoeding, franstalig regime, voor het
begrotingsjaar 1983, 17 van de wet van
21 juni 1984 houdende de begroting van
Nationale Opvoeding, franstalig regime,
voor het begrotingsjaar 1984, 63 van de
wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en van de bovenaan in het middel vermelde ministeriille circulaire) of
met artikel 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden en artikel 2 van het eerste Aanvullend Protocol
bij dat verdrag (schending van de artikelen 107 van de Grondwet, 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en 2 van het eerste Aanvullend
Protocol bij dat verdrag en, voor zoveel
nodig, 15 van de wet van 10 november
1983 houdende de begroting van Nationale Opvoeding, franstalig regime, voor
het begrotingsjaar 1983, 17 van de wet
van 21 juni 1984 houdende de begroting
van Nationale Opvoeding, franstalig regime, voor het begrotingsjaar 1984, 63 van
de wet van 21 juni 1985 betreffende het
onderwijs en de bovenaan in het middel
vermelde ministeriille circulaire);

het derde middel: schending van de
artikelen 68, 107 van de Grondwet, 63,
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eerste lid, van de wet van 21 juni 1985
betreffende het onderwijs en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het
Verdrag voorrang heeft boven de nationale wet,

doordat het bestreden vonnis eerstgenoemde eiser veroordeelt om aan verweerder de hoofdsom van 35.000 frank
terug te betalen, zijnde het « schoolgeld »
dat verweerder voor het schooljaar
1983-84 betaald had voor zijn inschrijving bij het « lnstitut communal des industries du cuir et de l'habillement », op
grand dat « het verbod van onrechtmatige verrijking en de terugvordering van
het onverschuldigd betaalde algemene
beginselen zijn die zowel in het publiekals in het privaatrecht van het Romaanse en het Germaanse rechtssysteem terug te vinden zijn; ( ... ) dat de overwegingen van voorrang, directe werking, eenvormige en effectieve toepassing van de
akten van het gemeenschapsrecht, die
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ertoe hebben aangezet
het bestaan te erkennen van een subjectief recht op teruggave van bedragen
die de nationale autoriteiten op grand
van met het E.E.G.-Verdrag onverenigbare nationale maatregelen ten onrechte
hebben ontvangen, alsook het dwingende
vereiste van de bescherming van de justitiabelen door de nationale rechterlijke
instanties eveneens terug te vinden zijn
in de rechtsorde die door het Internationaal Verdrag en het Europees Verdrag, weliswaar op een minder hoog niveau van integratie, maar daarom niet
met een geringere geldingskracht, is gevestigd (... ); dat niets aan een veralgemeende toepassing van de gemeenschapsregel in de weg lijkt te staan,
aangezien die slechts voortvloeit uit de
bindende kracht die de onmiddellijk toepasselijke bepalingen van elk internationaal verdrag met directe werking in
het interne recht hebben (...); dat de regel van de goede trouw en de effectieve
werking van de verdragen· (Verdrag van
Wenen over het verdragsrecht, artikelen
26 en 27) die aile organen van de verdragsluitende staat bindt, de nationale
rechter verplicht de rechten te waarborgen die particulieren bezitten op grand
van de directe werking van een verdragsregel die deel uitmaakt van de Belgische rechtsorde; dat hij de ontvangende Staat moet veroordelen om het onrechtmatig ontvangene terug te geven,
zelfs als die veroordeling in strijd zou
komen met een lagere norm van het nationale recht »,
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terwijl, eerste onderdeel, het op 23 mei
1969 te Wenen ondertekende Verdrag op
het verdragsrecht niet door Belgie is bekrachtigd; het bestreden vonnis derhalve
niet op grand van de bepalingen van dat
verdrag de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs buiten toepassing
mocht Iaten (schending van de artikelen
68, 107 van de Grondwet en 63 van de
wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs);
tweede onderdeel, het beginsel volgens
hetwelk het internationale verdragsrecht
voorrang heeft boven de nationale wet,
impliceert dat de hoven en rechtbanken
onder bepaalde voorwaarden de Staat
moeten veroordelen tot terugbetaling
van de prestaties die hij heeft ontvangen
op grand van een met een onmiddellijk
toepasselijke bepaling van het internationaal verdragsrecht strijdige interne
regel; dat beginsel daarentegen geen
weerslag heeft op de regels van het nationale recht die betrekking hebben op
de terugvordering van de bedragen die
aan de Staat zijn betaald op grand van
verordeningen waarvan de regelmatigheid enkel vanuit het oogpunt van het
interne recht kan worden betwist; geen
enkele onmiddellijke toepasselijke bepaling van het internationaal verdragsrecht
te dezen de Belgische Staat verbood de
toegang tot het middelbaar onderwijs
voor de buitenlandse leerlingen die geen
E.E.G.-onderdanen zijn en wier ouders of
wettelijke voogd niet in Belgie verblijven, te onderwerpen aan betaling van
een inschrijvingsgeld; bijgevolg, de hoven aangehaalde gronden van het vonnis
in verband met de voorrang van het Verdrag boven de nationale wet geen wettige grondslag vormen voor de weigering
om artikel 63, eerste lid, van de wet van
21 juni 1985 betreffende het onderwijs
toe te passen op de feiten van de zaak
(schending van de artikelen 107 van de
Grondwet, 63, eerste lid, van de wet van
21 juni 1985 betreffende het onderwijs
en het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk het internationaal verdragsrecht
voorrang heeft boven de nationale wet);
derde onderdeel, een algemeen rechtsbeginsel niet kan gelden tegen de formele tekst van de wet; ook a! bestaat in het
nationale recht, meer bepaald in artikel
1376 van het Burgerlijk Wetboek, een algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de onrechtmatige verrijking ten
kosten van een ander grand oplevert tot
een vordering tot terugbetaling of vergoeding, het aan de wetgever staat de
toepassing van dat beginsel te regelen
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en eventueel de toepassingsgevallen ervan te beperken door, onder meer omwille van de rechtszekerheid, de terugvordering van het onverschuldigd ontvangene
in bepaalde gevallen te verbieden; bijgevolg, de boven aangehaalde gronden van
het vonnis in verband met het bestaan
van een algemeen rechtsbeginsel dat de
onrechtmatige verrijking verbiedt en de
terugvordering van het onverschuldigd
ontvangene gebiedt, geen wettige grandslag vormen voor de beslissing van de
feitenrechters waarbij artikel 63 van de
wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs buiten toepassing wordt gelaten
(schending van de artikelen 107 van de
Grondwet en 63 van de wet van 21 juni
1985 betreffende het onderwijs) :
W at het tweede middel en het
tweede en derde onderdeel van het
derde middel betreft :
Overwegende dat luidens artikel

63, eerste lid, van de wet van 21 juni
1985 « het schoolgeld of bijkomend
inschrijvingsgeld ge'ind tussen 1 september 1976 en 31 december 1984, in
geen geval wordt terugbetaald »;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat verweerder op 10 juni 1983
het litigieuze schoolgeld heeft betaald aan het « Institut communal
des industries du cuir en de l'habillement »;
Overwegende dat, volgens het
vonnis, de wet van 21 juni 1985 niet
mag worden toegepast, aangezien
zij in strijd is met een algemeen
rechtsbeginsel dat de onrechtmatige
verrijking verbiedt en de terugvordering van het onverschuldigd ontvangene gebiedt, en dat die wet indruist tegen artikel 13 van het
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten, alsook tegen artikel 14 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 2 van
het Aanvullend Protocol nr. 1 bij dit
verdrag;
Overwegende dat, enerzijds, de algemene rechtsbeginselen door de
rechter in een bepaalde zaak niet
mogen worden toegepast wanneer
die toepassing onverenigbaar zou
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zijn met de vaste wil van de wetgever;
Overwegende dat, anderzijds, luidens artikel 13, lid 2, b, van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten,
het middelbaar onderwijs, door middel van alle passende maatregelen
en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwij s, voor een ieder beschikbaar en
algemeen toegankelijk dient te worden gemaakt; dat luidens artikel 2,
lid 1, van het Verdrag, de Staten die
partij zijn bij dit verdrag zich verbinden te waarborgen dat de in dit
Verdrag opgesomde rechten geleidelijk, zonder discriminatie zullen
kunnen worden uitgeoefend;
Dat artikel 13, lid 2, b, van het
Verdrag dus geen onmiddellijke gevolgen heeft en aan de zijde van de
justitiabelen geen individuele rechten doet ontstaan die de nationale
rechterlijke instanties zouden moeten vrijwaren;
Overwegende dat het vonnis weliswaar beslist dat eerstgenoemde eiser niet zonder het Verdrag te
schenden « daarop kon terugkomen »; dat evenwel reeds een wet
van v66r de inwerkingtreding van
het Verdrag in Belgie bepalingen be. vatte die een gelijkenis vertoonden
met de litigieuze bepalingen, zodat
de wet van 21 juni 1985 niet minder
conform het Verdrag was dan de
wet van v66r de inwerkingtreding
van dat Verdrag;
Overwegende dat ten slotte niet
als een door artikel 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden verboden discriminatie
kan worden aangemerkt een verschil in behandeling van bepaalde
categorieen van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke grondslag voorhanden is; dat
bij deze beoordeling gelet moet worden op het doel en de gevolgen van
de overwogen maatregel, alsook op
het bestaan van een redelijke verhouding tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel;
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Dat bij de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 juni 1985
onder meer als grond is aangevoerd
dat het voordeel van kosteloos middelbaar onderwijs enkel mag worden toegekend aan de kinderen wier
ouders in beginsel onderworpen zijn
aan de personenbelasting en derhalve bijdragen in de begroting van
Onderwijs;
Dat de bekritiseerde bepalingen
van de wet van 21 juni 1985 geen
door artikel 14 van het Verdrag verboden discriminatie bevatten;
Dat de rechtbank haar beslissing
waarbij die wet niet van toepassing
wordt verklaard, niet naar recht verantwoordt;
Dat de middelen in zoverre gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdende in hager beroep .
20 december 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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De bepaling van art. 1, laatste lid, van de
wet van 5 maart 1984 betreffende de
saldi en de lasten van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale economische sectoren brengt mee
dat, als aan de eerste drie !eden van
het artikel is voldaan, de Vlaamse Gemeenschap, eensdeels rechtsopvolger
is van de Staat betreffende de verbintenissen die in het voormeld artikel
worden bedoeld, anderdeels, als zij
vrijwillig of gedwongen tussenkomt in
een bij de inwerkingtreding van de
voormelde wet hangende geding, het
geding moet vool'tzetten in de staat
waarin het zich bevindt (1).
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. HOUBEN, BOLLEN,
BELGISCHE STAAT - MIN. V. ONDERWIJS)
ARREST

(A.R. nr. 6955)

. HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 april 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 1, tweede en vierde lid, van de wet
van 5 maart 1984 betreffende de saldi en
de lasten van het verleden van de gemeenschappen en de gewesten en de nationale economische sectoren, van artikel
23 van het Gerechtelijk Wetboek, van de
artikelen 811 tot en met 819 van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel van de recht van verdediging en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep de exceptie
van onontvankelijkheid door eiseres opgeworpen in de beroepsprocedure met
betrekking tot de vordering van verweerders, met inbegrip van de stelling van eiseres dat zij het recht heeft onafhankelijk te concluderen ten opzichte van
verweerder en zij deze exceptie van nietontvankelijkheid nag steeds kan inroepen, afwijst en het hager beroep ongegrond verklaart op grand : « Overwegende dat (verweerder) op 29 augustus 1983
(eiseres) in tussenkomst dagvaardde omdat (eiseres) alleen op grand van artikel
4, 4°, van voormelde wet van 8 augustus
1980 bevoegd was voor culturele aangele-

------------------f

(1) Cass., 11 mei 1990, A.R. nr. 6497 (A.C.,
1989-90, nr. 534).
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genheden, waaronder de bescherming
van het cultureel patrimonium, waartoe
monumenten en landschappen behoren;
dat (verweerder) hierin verzocht buiten
zake te worden gesteld en bij conclusie
van 16 april 1984 duidelijk stelde dat zijn
eis in tussenkomst tevens een eis in hervatting van het geding is; Overwegende
dat te dezen de Vlaamse Gemeenschap
rechtsopvolger van de Belgische Staat is
en op de akte van hervatting van het geding gedwongen werd de rechtspleging
te hervatten en voort te zetten in de
stand waarin het zich bevond (Fettweis,
Droit judiciaire prive, II, p. 345, nr. 380);
dat bij vonnis van 4 februari 1980 de eerste rechter de eis ten aanzien van de
Belgische Staat ontvankelijk verklaarde
zodat in toepassing van artikel 19 van
het Gerechtelijk Wetboek de rechtsmacht van de eerste rechter omtrent de
ontvankelijkheid van de eis van (verweerders) was uitgeput zowel ten aanzien van (verweerder) als ten aanzien
van diens rechtsopvolger, zijnde (eiseres); dat de partijen de mogelijkheid
hadden om hager beroep in te stellen tegen het vonnis van 4 februari 1980 ter
vrijwaring van hun rechten, doch na
voormeld vonnis van 4 februari 1980
geen excepties van niet-ontvankelijkheid
van de eis van (verweerders) voor de
eerste rechter konden inroepen; Overwegende dat het recht op schadevergoeding
in toepassing van de artikelen 6 en 7 van
de wet van 7 augustus 1931 een ontvankel.ijkheidsvereiste is; dat zel£s indien
het Hof van oordeel zou zijn dat het
recht op schadevergoeding niet door het
enkel in werking treden van het beschermingsbesluit ontstaat maar pas wanneer
de gevraagde aanwending van de eigendam door de bevoegde overheid geweigerd wordt omdat die overheid die hestemming in strijd acht met die beschermingsmaatregel (A. Van Oevelen, Pread-

vies, schadevergoeding bij rechtmatige
overheidsdaad in Belgie, p. 160; M. Quillot, La protection des monuments historiques et des sites en Belgique, p. 75 e.v.)
en dat de voorgebrachte brief van 31 juli
1977, aangetekend verzonden, niet als
voormeld verzoek tot aanwending van de
eigendom kan worden aanzien, bij niet
bestreden vonnis van 4 februari 1980
reeds werd beslecht dat de eis ontvankelijk is en een deskundige werd aangesteld "om de schadevergoeding waarop
(verweerders) recht hebben in toepassing
van artikel 7 van de wet van 7 augustus
1931, ingevolge de rangschikking van het
natuurreservaat De Maten tot landschap
te begroten "; dat door de enkele bestrij-
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ding van het vonnis van 8 september
1986 de ontvankelijkheid van de eis van
(verweerders) geen geschil is dat voor dit
Hof werd aanhangig gemaakt; dat aan
(verweerders) het recht op schadevergoeding niet meer kan ontzegd worden »,

van staat of de wijziging van de hoedanigheid waarin zij is opgetreden », zoals
voorzien in artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek; ...

terwijl eiseres in haar beroepsconclusies de onontvankelijkheid van de vordering van verweerders opwerpt (pagina's
1, 4, 5 en 6 van de beroepsconclusies) en
afwijst (pagina 6 van de beroepsconclusies) dat zij als tussenkomende partij de
rechtspleging dient te hervatten en voort
te zetten in de stand waarin het zich bevond; eiseres stelde dat zij pas ingevolge
de dagvaarding in tussenkomst d.d. 29
augustus 1983 in het geding werd betrokken; eiseres stelde tevens dat het standpunt « dat het middel betreffende de onontvankelijkheid niet in limine litis opgeworpen zou zijn » een ernstige schending
van de rechten van de verdediging zou
uitmaken. Eiseres verwees in dit opzicht
naar een arrest van het Hof d.d. 10 juni
1948: « De in gedwongen tussenkomst
geroepen partij heeft het recht onafhan.kelijk te concluderen ten opzichte van de
eiser in tussenkomst, bijgevolg mag zij
niet aileen middelen betreffende de ontvankelijkheid van de eis tot tussenkomst
aanvoeren, ... , noch mogen haar middelen van hoger beroep beperkt worden
door de berusting van de hoofdverweerder, in de beslissing van veroordeling
uitgesproken door de eerste rechter
(Cass., 10.06.1948, Pas., 1948, 1, 370;
R.C.J.B., 1949, 113) »; eiseres voegde
daaraan toe dat zij wei degelijk onmiddellijk nadat zij in tussenkomst gedagvaard werd, de onontvankelijkheid heeft
ingeroepen, zodat haar op dit punt geen
laattijdigheid kan verweten worden. Tot
slot stelde eiseres dat elk ander standpunt zou inhouden dat een in tussenkomst gedaagde partij enkel goed is om
te betalen, doch niet in staat is om het
geding ten gronde te voeren, zodat het
hof van beroep, ten eerste, door de
Vlaamse Gemeenschap te beschouwen
als procesrechtelijke opvolger van de
Belgische Staat door hervatting van het
geding, artikel 1, tweede en vierde lid,
van de wet van 5 maart 1984 betreffende
de saldi en de lasten van het verleden
van de Gemeenschappen en de Gewesten en de nationale economische sectoren schendt, alsmede de artikelen 815 tot
en met 819 van het Gerechtelijk Wethoek. Deze wet van 5 maart 1984 voorziet geen procesrechtelijke opvolging en
er is in casu geen sprake van « het overlijden van een partij, haar verandering

Overwegende dat het laatste lid
van artikel 1 van de wet van 5
maart 1984 de opvolging van de
Staat door de gemeenschappen en
de gewesten regelt wat betreft de
hangende en de toekomstige rechtsgedingen betreffende beslissingen
en verbintenissen die, overeenkomstig de eerste drie leden van het artikel, vanaf een bepaalde datum in
bepaalde aangelegenheden zijn genomen of aangegaan;

Wat de eerste (... ) grief betreft:

Overwegende dat die bepaling
meebrengt dat, als aan de eerste
drie leden van het artikel is voldaan, eiseres, eensdeels, de rechtsopvolger van de Staat is betreffende
de verbintenissen die in het artikel
worden bedoeld, anderdeels, als zij
vrijwillig of gedwongen tussenkomt
in een bij de inwerkingtreding van
de wet van 5 maart 1984 hangende
geding, het geding moet voortzetten
in de staat waarin het zich bevindt;
Overwegende dat het arrest met
betrekking tot de door de verweerders ingestelde vordering beslist dat
aan de door de eerste drie leden van
artikel 1 van de wet van 5 maart
1984 gestelde vereisten is voldaan;
dat eiseres die beslissing niet aanvecht;
Overwegende dat daaruit volgt dat
eiseres, als rechtsopvolger van de
Staat, verplicht was het bij de inwerkingtreding van de wet van 5
maart 1984 hangende geding voort
te zetten; dat zulks inhoudt dat eiseres het geding moest voortzetten in
de staat waarin het zich bevond;
Dat eiseres derhalve, nu het arrest aanneemt, zonder desaangaande te worden aangevochten, dat
reeds bij vonnis van 4 februari 1980
was beslist dat de vordering van de
verweerders ontvankelijk was, niet
meer, door alleen het vonnis van 8
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september 1986 te bestrijden, de ontvankelijkheid van de vordering kon
betwisten;

(BOONE T. LIETAERT E.A.)

Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;

(A.R. nr. 7090)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening (... ); veroordeelt eiseres
in de kosten.
21 december 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler, Van
Ommeslaghe en Houtekier.
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HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WEITELIJK STELSEL - BESTUUR VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - HANDELINGEN WAARVOOR DE MEDEWERKING VAN
BEIDE ECHTGENOTEN IS VEREIST - HANDELING VERRICHT DOOR EEN VAN DE ECHTGENOTEN ALLEEN - TOETSING DOOR DE RECHTER.

De handelingen die geen daden van bebeer zijn en door een van de echtgenoten alleen werden verricht, terwijl
krachtens art. 1417, tweede lid, B. W.
de medewerking van beide echtgenoten vereist was, kunnen door de rechter, bij ontstentenis van een overeenlwmstig de artt. 1422 en 1423 van dat
wetboek uitgesproken nietigverklaring,
slechts aan de bepalingen van de artt.
1415 en 1416 van voornoemd wetboek
worden getoetst.

ARREST

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1989 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te leper;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1119, 1134,
1165, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1415, 1416 en 1417 van
het Burgerlijk Wetboek (zoals die artikelen werden vervangen bij artikel 2 van
de wet van 14 juli 1976), en van artikel
728, § 2, van bet Gerechtelijk Wetboek
(zoals vervangen bij het enig artikel van
de wet van 24 december 1980),
doordat bet bestreden vonnis de hogere beroepen van eiseres ongegrond verklaart, derhalve de in de bier samengevoegde procedures bedoelde pachtovereenkomsten beiHndigd acht, ook in hoofde van eiseres, op grand van volgende
overwegingen (p. 3-4; nr. 2.2.) : « De
beeindiging van die overeenkomsten.
2.2.1. De pachtovereenkomsten en het
huwelijksvermogensstelsel. Het bestuur
omvat aile bevoegdheden van beheer, genot en beschikking (artikel 1415, eerste
lid, Burgerlijke Wetboek). Het gemeenschappelijk vermogen wordt bestuurd
door de ene of door de .andere echtgenoot die de bestuursbevoegdheden aileen
kan uitoefenen, onder gehoudenheid
voor ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen
(artikel 1416 Burgerlijk Wetboek). Op
grand van de bovenstaande wetsbepalingen kon Lietaert Boudewijn (thans derde
verweerder) zonder de minste twijfel aileen afstand doen van de pachtrechten
voortspruitend uit de overeenkomst van
2 juni 1977 tegenover de verpachters
aangezien deze overeenkomst een bestanddeel was van het gemeenschappelijk vermogen van de beide echtgenoten
en ieder van hen aileen de bestuursbevoegdheid over dit vermogen heeft.
Evenzo kon hij in rechte bij akkoordvonnis van 5 juni 1986 afstand doen van de
gemeenschappelijke pachtrechten voortspruitend uit de andere pachtovereenkomst van 2 juni 1977. Op grand van vorenstaande overweging is het niet noodzakelijk om het artikel 1417 van het
Burgerlijk Wetboek in te roepen. 2.2.2.
Beeindiging in onderlinge toestemming.
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Partijen kunnen een einde aan de !opende pacht maken op voorwaarde dat hun
akkoord wordt vastgesteld bij authentieke akte of bij een verklaring voor de vrederechter afgelegd op diens ondervraging (artikel 14, tweede lid, Pachtwet).
De ene pachtovereenkomst werd beeindigd bij verklaring voor de vrederechter,
de andere bij akkoordvonnis, zijnde een
authentieke akte, waarbij Lietaert Baudewyn (thans derde verweerder), zoals
boger vastgesteld, de bevoegdheid had
om alleen te handelen en om het gemeenschappelijk vermogen te verbinden.
Op grand van bovenstaande wetsbepaling is dus op rechtsgeldige wijze een
einde gekomen aan de bestaande pachtovereenkomsten, welke andere argumenten partijen ook mogen Iaten gelden. Op
die beiHndiging terugkeren ware een
miskenning van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek. 2.2.3. Besluit. Aangezien aan de litigieuze pachtovereenkomsten door een van de echtgenoten,
die daartoe bevoegd was, een einde werd
gesteld, kan eiseres in boger beroep
geen rechten meer laten gelden tegenover de gewezen verpachters. Dat de
handeling van Lietaert B. (thans derde
verweerder) eventueel aan (eiseres) niet
tegenstelbaar is, is een zaak die (verweerders) niet aanbelangt »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar « Besluiten » van 10 maart 1988,
neergelegd ter griffie van de Rechtbank
te leper in de zaak gekend onder nr.
A.R. 9453, er op had gewezen dat zijzelf
en haar echtgenoot (derde verweerder)
« landbouwers waren in de zin van de
landpachtwet » (p. 1, nr. 1) en dat, nu
« tussen de echtgenoten een contract van
algehele gemeenschap (bestond), het
pachtrecht hoe dan ook in de gemeenschap was » (p. 1-2, nr. 3); eiseres eveneens in haar « Beroepsakte » in de zaak
A.R. 9260 (neergelegd ter griffie van de
Rechtbank te leper op 7 april 1987) had
laten gelden dat en zijzelf en haar echtgenoot (derde verweerder) de hoedanigheid van pachter hadden (p. 3, nr. 2.1),
wat eiseres in haar « Besluiten » in dezelfde zaak A.R. 9260 van 3 november
1987 nogmaals liet gelden (p. 1, nr. 1 aldaar); overigens de vraag naar het uitoefenen door beide echtgenoten ook in de
« Besluiten » van huidige verweerders
sub 1a en lb werd opgeworpen (hun
« Besluiten » van 12 september 1987 in
de zaak A.R. 9260, p. 3, Jittera b); naar
luid van artikel 1417, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek voor alle handelingen behalve die van beheer de medewer-
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king van beide echtgenoten vereist is
wanneer beide echtgenoten samen een
zelfde beroep uitoefenen; het beiHndigen
van een pachtovereenkomst geen daad
van beheer is in de zin van genoemd artikel 1417 van het Gerechtelijk Wetboek
(zoals vervangen), zodat het bestreden
vonnis, nu het in zijn geciteerde consideransen met betrekking tot • de pachtovereenkomsten en het huwelijksvermogen )) (vonnis nr. 2.2.1) besluit dat een
echtgenoot alleen (met name derde verweerder) de beide litigieuze pachtovereenkomsten kon beeindigen op grond aileen van de in het vonnis aangehaalde
artikelen 1415, eerste lid, en 1416 van het
Burgerlijk Wetboek (zoals vervangen)
zonder dat, volgens de bestreden beslissing, met artikel 1417 van het Burgerlijk
Wetboek (zoals vervangen) diende rekening te worden gehouden, alhoewel het
vonnis niet va.ststelt of beide echtgenoten al dan niet hetzelfde beroep uitoefenen (vaststelling die, naar luid van artikel 1417, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, zoals vervangen, wel van belang is met betrekking tot het bestuur dit is beheer, genot en beschikking van het gemeenschappelijk vermogen)
en alhoewel partijen precies dit punt (samen een zelfde beroep uitoefenen) badden opgeworpen, aldus een bestuursregeling ten aanzien van het gemeenschappelijk vermogen afleidt uitsluitend uit de
bedoelde artikelen 1415 en 1416 van het
Burgerlijk Wetboek zonder rekening te
houden met de gevolgen voor de bestuursregeling van de in artikel 1.417,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
(zoals vervangen) bedoelde feitelijke situatie (het samen een zelfde beroep uitoefenen door beide echtgenoten), derhalve een schending inhoudt van de artikelen 1415, eerste lid, en 1416 van het
Burgerlijk Wetboek (zoals vervangen),
nu het die artikelen ten onrechte op
zichzelf voldoende acht om de bestuursregeling vast te leggen evenals van artikel 1417, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek (zoals vervangen) nu het ten
onrechte minstens impliciet doch zeker
stelt dat het voor de bestuursregeling
geen belang heeft of beide echtgenoten
hetzelfde beroep uitoefenen, en zodat het
bestreden vonnis minstens niet regelmatig met redenen is omkleed, derhalve artikel 97 van de Grondwet schendt, nu het
door na te Iaten zich uit te spreken over
de door de partijen opgeworpen vraag of
beide echtgcnoten hetzelfde beroep uitoefenen, het Hof de mogelijkheid ontneemt na te gaan of de beslissing omtrent het bestuur van het gemeenschap-
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pelijk vermogen naar recht verantwoord
is, derhalve de wettigheidscontrole van
de bestreden beslissing onmogelijk
maakt;

Overwegende dat het middel in al
zijn onderdelen ervan uitgaat dat,
krachtens artikel 1417, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, de medewerking van eiseres vereist was
voor de bedoelde door haar echtgenoot, de verweerder sub 3, verrichte
handelingen, die geen daden van beheer zijn, op grand dat beide echtgenoten samen hetzelfde beroep uitoefenden;
Overwegende dat eiseres voor de
appelrechter niet heeft aangevoerd
dat de bedoelde handelingen van de
verweerder sub 3 overeenkomstig de
artikelen 1422 en 1423 van het Burgerlijk Wetboek nietig waren verklaard;
Overwegende dat, bij ontstentenis
van zodanige nietigverklaring van
die handelingen, deze door de appelrechter slechts konden worden getoetst aan de bepalingen van de artikelen 1415 en 1416 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het bestreden vonnis, door
zich op die bepalingen te baseren,
de in het eerste onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt en
de beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
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1•

KAMER -

21 december 1990

1° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOEDENS - TOETSING DOOR HET HOF.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VERMOEDENS - TOETSING DOOR HET HOF.

1° en 2° Hoewel de rechter de feiten die
hij als feitelijke vermoedens beschouwt op onaantastbare wijze vaststelt en de wet aan het oordeel en het
beleid van de rechter overlaat welke
gevolgtrekking bij als feitelijk vermoeden uit de door hem op onaantastbare
wijze vastgestelde feiten maakt, toetst
het Hoi niettemin of de rechter het
rechtsbegrip feitelijk vermoeden niet
heeft miskend, met name of hij uit de
gedane vaststellingen geen gevolg
heeft getroklcen dat daarmee geen verband houdt dan wei op grond daarvan
onmogelijk te verantwoorden is (1).
(Artt. 1349 en 1353 B.W.; 246 W.I.B.).

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

ARREST

(A.R. nr. F 1850 N)

Dat het eerste onderdeel niet kan
worden .aangenomen;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op op 12 september 1989
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

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

Overwegende dat het arrest uitgaat van het als vaststaande beschouwde feit dat het bestuur van
de B.T.W., bij de vaststelling van
een definitieve ambtelijke aanslag

21 december 1990 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
afdelingsvoorzitter
Gelijlrluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Houtekier.

1----------------(1) Cass., 22 maart 1990, A.R. F 1012 F (A.C.,
1989-90, nr. 441).
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inzake de B.T.W. voor het jaar 1971, Nr. 219
een winstmarge van 40 % in aanmerking heeft genomen; dat de
1e KAMER - 21 december 1990
rechters de door hen, ter zake van
de aanslagjaren 1972 en 1973, in de
directe belastingen aangenomen
winstmarge van 40 % als een ge- INKOMSTENBELASTINGEN - INTERNATIONALE VERDRAGEN - ART. 3, § 2, NEvolgtrekking uit voormeld vastDERLANDS-BELGISCHE OVEREENKOMST VAN
staand feit hebben afgeleid;
19 OKTOBER 1970 TOT HET VERMIJDEN VAN
DUBBELE BELASTING -

Overwegende dat de wet aan het
oordeel en het beleid van de rechter
overlaat de gevolgtrekking die hij
als feitelijk vermoeden uit de door
hem op onaantastbare wijze vastgestelde feiten maakt, voor zover hij
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden
niet miskent, met name voor zover
hij uit de gedane vaststellingen
geen gevolg trekt dat daarmee geen
verband houdt of op grond daarvan
onmogelijk kan worden verantwoord;
Overwegende dat het middel eensdeels opkomt tegen de vaststelling
door de rechters van het feit dat zij
als vaststaande hebben beschouwd,
en het anderdeels niet aanvoert dat
het door de rechters getrokken gevolg geen verband houdt met het
vastgestelde feit of op grond daarvan onmogelijk kan worden verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

21 december 1990 - 1" kamer- Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en L. Deconinck, Brussel.

DRAAGWIJDTE.

Art 3, § 2, van de Nederlands-Belgische
Overeenkomst van 19 oktober 1970 tot
het vermijden van dubbele belasting
laat de bevoegdheid van de verdragstaten om het object van de belastingheffing te bepalen of te wijzigen onverkort.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. FREENS)

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in
substantie gezegd:
Verweerder, die Nederlands rijksinwoner is, ontving in het jaar 1979, als werkend vennoot van een in Belgie gevestigde personenvennootschap, een bezoldiging die door de Belgische fiscale administratie werd belast als inkomsten die
door een niet-verblijfhouder op het Belgisch grondgebied werden genoten.
Zijn bezwaarschrift tegen die aanslag
werd door de directeur der directe belastingen afgewezen. Verweerders voorziening bij het Hof van Beroep te Brussel
werd evenwel, bij het hier bestreden arrest, ontvankelijk en gegrond verklaard.
Dat arrest beslist dat de Belgische fiscale administratie ter zake geen heffingsbevoegdheid heeft.
Die heffingsbevoegdheid wordt geregeld door de Overeenkomst tussen de
Regering van het Koninkrijk Belgie en
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele
belasting, ondertekend te Brussel op 19
oktober 1970, en bekrachtigd, wat het
Koninklijk Belgie betreft, door de wet
van 16 augustus 1971 die op 1 oktober
1971 in werking is getreden (1).
De Belgische fiscale administratie beriep zich op artikel 7 van de Overeenkomst dat, in zoverre te dezen van belang, luidt als volgt : « Ondernemingswinst_ § 1. Voordelen van een onderne-

1-----------------(1) B.S., 25 sept. 1971, biz. 11096.
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ming van een van de Staten zijn slechts
in die Staat belastbaar, tenzij de onderneming in de andere Staat haar bedrijf
uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting. Indien de onderneming aldus haar bedrijf uitoefent,
mogen de voordelen van de onderneming
in de andere Staat worden belast, maar
slechts in zoverre als zij aan de vast inrichting kunnen worden toegerekend ».
Het hof van beroep oordeelde dat verweerder niet als een onderneming in de
zin van de voormelde bepaling kon worden beschouwd en dat zijn bezoldiging
evenmin kon worden aangemerkt als behorend tot de daarin bedoelde voordelen
van een onderneming van Belgie.
Het middel gaat ervan uit dat het geschil inderdaad betrekking heeft op de
winsten of voordelen, aanslagjaar 1980,
van een vennootschap die in de zin van
voormeld artikel als een onderneming
van Belgie aan te merken is. Het brengt
evenwel tegen het bestreden arrest in
dat aan de begrippen ondernemingswinsten en voordelen van een onderneming
de betekenis dient gegeven te worden
die ze hadden in het Belgisch belastingrecht ten tijde van de inwerkingtreding
van de Overeenkomst en dat alsdan de
inkomsten van werkende vennoten nog
als ondernemingswinsten of voordelen
van een onderneming werden aangemerkt.
De eerste en voornaamste bron van
het conventioneel fiscaal recht is in de
overeenkomsten zelf te vinden.
De overeenkomsten regelen echter
niet alles. De verdragen tot voorkoming
van de internationale dubbele belasting
beperken er zich over het algemeen toe
de heffingsbevoegdheid toe te wijzen aan
een of aan beide verdragsluitende Staten.
De uitdrukkingen « ondernemingswinst » en « voordelen van een onderneming » worden in artikel 7 niet nader
omschreven. Ze komen ook niet voor in
het aan de begripsbepalingen gewijde
hoofdstuk II van de Overeenkomst. Derhalve geldt de regel neergelegd in artikel
3, § 2, volgens dewelke voor de toepassing van de Overeenkomst door elk van
de Staten, tenzij het zinsverband anders
vereist, elke niet anders omschreven uitdrukking de betekenis heeft welke die
uitdrukking heeft volgens de wetten van
die Staat met betrekking tot de belastingen die het onderwerp van de Overeenkomst uitmaken.
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Ontbreekt in de Overeenkomst een begripsomschrijving, dan wordt derhalve
aan het begrip de betekenis toegekend
welke het heeft volgens het nationale
recht van de desbetreffende verdragsstaat. Aileen indien de aldus gevonden
betekenis in strijd is met de context
waarin de uitdrukking in het Verdrag
wordt gebruikt, prevaleert de uit die context voortvloeiende betekenis (2).
Als bestanddelen van die context gelden o.m. het officiele O.E.S.O.-Commentaar en de doelstelling van het Verdrag
zoals die uit titel en preambule van het
Verdrag blijkt.
Artikel 3, § 2, van de Overeenkomst
doet evenwel geen afbreuk aan de vrijheid van de verdragsstaten om hun nationale wetgeving en dienvolgens ook de
erin voorkomende kwalificaties, naar dewelke verwezen wordt, te wijzigen.
Dat aan die vrijheid in het kader van
de Overeenkomst niet te twijfelen valt,
blijkt met name uit artikel 2, § 4, luidens
hetwelk de Overeenkomst ook van toepassing is op aile gelijke of in wezen ge'lijksoortige belastingen die in de toekomst naast of in de plaats van de
bestaande belastingen worden geheven
en de bevoegde autoriteiten van de Staten elkaar aile wezenlijken wijzigingen
die in hun onderscheiden belastingwetten zijn aangebracht, mededelen.
Het is trouwens een kenmerk van het
conventioneel fiscaal recht dat de overeenkomsten geen invloed hebben op de
kwalificatie die door de nationale wetgever aan de inkomsten wordt toegekend
(3).
Daar het niet de Overeenkomst is die
de belastbaarheid invoert, maar deze uit
de interne wetgeving moet blijken, kan
het niet anders dan dat de belastbaarheid van de bedoelde inkomsten moet
(2) Zie C. VAN RAAD, « Belastingverdragen:
effect en uitlegging, in het bijzonder wat betreft personen met dubbele vestigingsplaats »,
Gentse Geschriften over fiscaal recht en fiscaliteit, 1989 (red. S. Van Crombrugge en P. Beghin), biz. 46.
(3) I. CLAEYs-BowAERT, • Verdragen tot voorkoming van de internationale dubbe!e belasting : hoofdtrekken en leemten », Liber Amicorum Frederic Duman, Kluwer II, biz. 1014; J.P.
LAGAE, « Noties van internationaal fiscaal
recht in verband met personen en ondernemingen », T.P.R., 1982, biz. 190; K. VOGEL, « La
clause de renvoi de !'article 3, par. 2, Modele
de Convention de l'O.C.D.E. », Reflexions offertes a Paul Sibille, Brussel, Bruylant, 1981, biz.
963.
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worden beoordeeld overeenkomstig de
ten tijde van het genieten dezer naar intern recht in acht te nemen kwalificatie.
Op grond van die kwalificatie van de
nationale wet is het dat de belastingplicht wordt bepaald. Alvorens tot de
heffing kan worden besloten dient dan
nog te worden nagegaan of de Overeenkomst aan de toepassing van de nationale regels niet in de weg staat, doordat
ze met name omtrent het desbetreffend
inkomstenbestanddeel een eigen regel
zou bevatten.
De vraag of de door verweerder als
werkend vennoot van een onderneming
van Belgie genoten maandelijkse vergoedingen kunnen worden gerangschikt onder de uitdrukkingen • ondernemingswinst » en • voordelen van een onderneming » dient hoe dan ook beantwoord te
worden in het licht van de op het ogenblik dat die inkomsten werden genoten
van kracht zijnde nationale wetgeving.
Dat daarbij, zoals door het middel gesteld, de kwalificatie zou moeten worden
gehanteerd die van kracht was ten tijde
van de inwerkingtreding van de Overeenkomst, berust m.i. op een onjuiste
rechtsopvatting.
Conclusie : verwerping.

ARREST

(A.R. nr. F 1851 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 september 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 3, § 2, 7 en 22 van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk Belgie en de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden tot vermijden van dubbele belasting op het gebied
van belastingen naar het inkomen en
naar het vermogen en tot vaststellen van
enige regelen verband houdende met de
belastingheffing en van het Protocol ondertekend te Brussel op 19 oktober 1970,
bekrachtigd, wat het Koninkrijk Belgie
betreft, door de wet van 16 augustus
1971 en in werking getreden op 1 oktober 1971,
doordat het arrest beslist : dat artikel 7
van bewust verdrag evenwel betrekking
heeft op « ondernemingswinst », zijnde
de voordelen die een ondernemer, na-
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tuurlijke of rechtspersoon, uit zijn onderneming verkrijgt; dat in casu de onder-.
nemer de afzonderlijke rechtspersoon is,
te weten de P.V.B.A. waarvan verzoeker
werkende vennoot is; dat geen steun
vindt in de tekst van de Overeenkomst
de stelling van de administratie, die • bij
ontstentenis van specifieke verdragsbepalingen ter zake », stelt dat de werkende vennoot een ondernemer is in de zin
van het dubbelbelastingverdrag, en meer
bepaald dat een in Nederland woonachtige werkende vennoot van een Belgische
rechtspersoon een Nederlandse ondernemer is, die in Belgie zijn bedrij£ uitoefent met behulp van een vaste inrichting,
evenmin trouwens als de stelling dat de
bezoldiging van werkende vennoten in
ieder geval te beschouwen is als « voordelen die het resultaat zijn van de werkzaamheden van een onderneming, ongeacht de persoon ten name van wie de
voordelen op grond van de interne Belgische wetgeving worden belast » en derhalve op grond van hetzelfde artikel 7
D.B.V. in Belgie mogen worden belast
als « voordelen van een onderneming die
haar bedrijf in Belgie uitoefent en in Nederland niet beschikt over een vaste inrichting voor de uitoefening van haar bedrijf aldaar »; dat de ontstentenis van
specifieke verdragsbepalingen ter zake
(de toepasselijkheid van artikel16 D.B.V.
wordt niet aangevoerd, noch het vervuld
zijn van de voorwaarden daartoe aangetoond), geenszins • het principe van de
toewijzing van het recht van belastingheffi.ng aan een van beide overeenkomstsluitende Staten » in de we;~ staat, vermits artikel 22 van het Verdrag in een
dergelijk geval heffingsbevoegdheid verleent aan de Staat waar de genieter van
dergelijke, niet door specifieke verdragsbepalingen geviseerde inkomsten woont,

terwijl de draagwijdte van de onderscheiden artikelen van de overeenkomst
tussen Belgie en Nederland, en inzonderheid van de heffingsbevoegdheid waarvan sprake is in artikel 7 van die overeenkomst, moet worden gei'nterpreteerd
in het kader van de wil die de verdragsluitende partijen hadden op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten werd,
en uit de wil van de beide partijen uitgedrukt in artikel 7, gei'nterpreteerd krachtens artikel 3, § 2, van de overeenkomst
en van de toenmalige tekst van artikel
20, 1°, W.I.B., duidelijk blijkt dat de beide partijen destijds de heffingsbevoegdheid met betrekking tot de ondernemingswinst uitgekeerd aan de deelgenoten wegens hun persoonlijke arbeid in
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de schoot van de vennootschap in het be- 7, § 1, en 3, § 2, van het Belgischeoogde geval aan Belgie hadden toegewe- Nederlands belastingverdrag aantozen, zodat zonder een wijziging van de nen dat, volgens de wil van de verOvereenkomst geen afbreuk kan worden dragsluitende partijen, de omschrijgedaan aan de bevoegdheidstoewijzing
van het begrip winsten van
die destijds in artikel 7 van de overeen- ving
komst werd vastgelegd, zelfs niet in het ondernemingen van Belgie tot de
geval dat door artikel 15 van de wet van uitsluitende bevoegdheid van de Bel5 januari 1976 houdende budgettaire gische nationale wetgever behoort;
voorstellen aan de bezoldigingen van dat het Verdrag aldus de bevoegdwerkende vennoten een nieuwe rang- heid van de Belgische wetgever om
schikking in het kader van artikel 20 ter zake het object van de belastingW.I.B., is toegewezen; zodat het arrest heffing te bepalen of te wijzigen ondoor te beslissen dat er in de Overeen- verkort laat, met dien verstande dat
komst geen specifieke bepalingen met daardoor geen afbreuk wordt gebetrekking tot de inkomsten van werkende vennoten voorkomen, artikel 7 daan aan de bepalingen in andere
van die overeenkomst, gei'nterpreteerd artikelen van het belastingverdrag
overeenkomstig artikel 3, § 2, van dezelf- waarin inkomstenbestanddelen afde overeenkomst over het hoofd ziet en zonderlijk worden behandeld;
dan ook ten onrechte beslist dat de inDat het middel, dat berust op de
komsten onder het bepaalde vielen van stelling dat de Belgische wetgever,
artikel 22 van dezelfde overeenkomst
(schending van de artikelen 3, § 2, 7 en ingevolge de artikelen 3, § 2, en 7
22 van het dubbelbelastingverdrag tus- van het Verdrag, vorenbedoelde bevoegdheid niet heeft behouden, faalt
sen Belgie en Nederland) :
naar recht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser heeft aangevoerd dat
het geschil betreft de winsten of
Om die redenen, verwerpt de
voordelen, aanslagjaar 1980, van een
onderneming die, in de zin van het voorziening; veroordeelt eiser in de
Belgisch-Nederlands
belastingver- kosten.
drag van 19 oktober 1970 als een onderneming van Belgie is aan te mer21 december 1990 - 1• kamer - Voorken:
zitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitOverwegende dat, onder de titel ter - Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie (4) van de h.
« Ondernemingswinst », artikel 7,
§ 1, van bedoeld verdrag, voor zover D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
hier van belang, bepaalt: « Voorde- mr. H. Vandebergh, Hasselt.
len van een onderneming van een
van de Staten zijn slechts in die
Staat belastbaar »;
Overwegende dat het Verdrag de
betekenis van de uitdrukkingen
« ondernemingswinst » en « voordelen van een onderneming » niet omschrijft, en uit het zinsverband Nr. 220
waarin ze worden gebruikt, geen bepaalde betekenis valt af te leiden;
3" KAMER - 24 december 1990
Dat de bedoelde uitdrukkingen
derhalve, ingevolge het bepaalde in
artikel 3, § 2, van het Verdrag, de HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN
betekenis hebben die ze hebben in
- JNCIDENTEEL BEROEP - GEDAAGDE IN
de Staat van de onderneming, te deHOGER BEROEP.
zen Belgie;
Overwegende dat de bepalingen
(4) Zie de verwijzipgen in cone!. O.M.
van de artikelen 2, inzonderheid § 4,
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Nr. 220

Geen gedaagde in hager beroep die inci- schending van de in het middel vermelde
denteel beroep kan instellen, is degene wettelijke bepalingen, inzonderheid van
van wie niets is gevorderd door de par- artikel 1054, tweede lid, van het Gerechtij die het principaal beroep heeft inge- telijk Wetboek, toelaatbaar kon verklasteld (1). (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)
ren:

Overwegende dat luidens artikel
1054 van het Gerechtelijk Wetboek
« de gedaagde in hoger beroep (...)
te allen tijde incidenteel beroep
ARREST
(kan) instellen tegen alle partijen
die in het geding zijn voor de rech(A.R. nr. 7070)
ter in hoger beroep (...). Het incidenHET HOF; - Gelet op het bestre- teel beroep (... ) echter niet (kan)
den arrest, op 11 mei 1989 door het worden toegelaten wanneer het
hoofdberoep niet of laattijdig wordt
Hof van Beroep te Gent gewezen;
verklaard »;
Gelet op de beschikking door de
Overwegende dat het arrest vasteerste voorzitter van het Hof genamen op 1 augustus 1990, waarbij de stelt dat « de appellante (verweerzaak naar de derde kamer wordt ster) niets vordert van Marcel Deverwezen;
waele (verweerder) (... ) »;
(DE EERSTE BELGISCHE N.V.
T. VERMEIRE, DEWAELE)

Over het middel: schending van de artikelen 1050 en 1054 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest, na het hoofdberoep
van verweerster tegen verweerder niet
toelaatbaar te hebben verklaard op
grand dat verweerster « niets vordert
van (verweerder) en zij evenmin is veroordeeld om aan hem iets te betalen »,
het incidenteel beroep van verweerder
tegen eiseres toelaatbaar verklaart op de
enkele grond dat het « tijdig en regelmatig is »,
terwijl, krachtens artikel 1054 van het
Gerechtelijk Wetboek enkel een gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de
rechter in hager beroep; een gedaagde in
hager beroep de partij is tegen wie een
hoofdberoep is gericht; een incidenteel
beroep echter niet toelaatbaar kan verklaard worden wanneer het hoofdberoep
ontoelaatbaar is; het hof van beroep derhalve, na het hoofdberoep van verweerster tegen verweerder niet toelaatbaar te
hebben verklaard, het incidenteel beroep
van verweerder tegen eiseres niet zonder

----------------1
(1) Zie Cass., 15 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr.
119), 24 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 640), 24
april 1987, A.R. nr. 5210 (A. C. 1986-87, nr. 498),
en 1 dec. 1988, A.R. nr. 5834 (A.C., 1988-89, nr.
193). Zie omtrent de partij in het geding in hoger beroep tegen wie incidenteel beroep kan
worden ingesteld : Cass., 22 dec. 1978 (A.C.,
1978-79, 480) en 23 dec. 1988, A.R. nr. 6151
(A.C., 1988-89, nr. 251).

Dat het arrest aldus insluit dat
verweerder geen gedaagde was in
hoger beroep;
Dat het arrest na die vaststelling
niet meer wettig kon oordelen dat
het incidenteel hoger beroep van
verweerder toelaatbaar was;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernie tigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het incidenteel beroep van verweerder tegen eiseres
en eiseres veroordeelt in de kosten
van beide instanties met betrekking
tot het geding van verweerder; beveelt dat van dit arrest melding zat
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.
24 december 1990 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat:
mr. Nelissen Grade.

Nr. 221
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Nr. 221
3•

KAMER -

24 december 1990

1° PARITAIR COMITE TERIUM MING.

RESSORT - CRIACTIVITEIT VAN DE ONDERNE-

2° PARITAIR COMITE -

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE
KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF - RESSORT.

1o Het ressort van een paritair comite
wordt in beginsel bepaald door de
hoofdactiviteit van de betrokken ondernemingen, tenzij uit het oprichtingsbesluit een ander criterium blijkt,
zoals de gewone of normale activiteit
van de onderneming (1). (Art. 35

C.A.O.-wet.)
2° Een onderneming waarvan de norma-

le maar bijkomstige activiteit een
soort van drukken is, ressorteert niet
onder het Paritair Comite voor het
Drukkerij-, Grafische Kunst- en Dagbladbedrijf. (K.B. 26 maart 1974.)
(ETIMEDIA P.V.B.A. T. IMMENS)
ARREST

(A.R. nr. 7220)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1989
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
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ling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comite
voor het Drukkerij-, Grafische
Kunst- en Dagbladbedrijf, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 juli
1974, bepaalt dat bedoeld paritair comite bevoegd is voor « de ondernemingen met als bedrijvigheid een of
meer soorten van zetten en/of drukken »;
Overwegende dat, aangezien voormeld koninklijk besluit niet bepaalt
dat onder het opgerichte paritaire
comite ressorteren de ondernemingen wier gewone of normale bedrijvigheid bestaat in zetten of drukken, enkel de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in
zetten en/of drukken, onder de bevoegdheid van het Paritair Comite
vallen;
Dat het arrest derhalve de beslissing dat eiseres onder het bedoelde
paritair comite ressorteert, niet naar
recht verantwoordt op grond dat ze
als normale maar bijkomstige activiteit een soort van drukken heeft;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing dat eiseres onder
het Paritair Comite nr. 130 ressorteert, de vernietiging meebrengt van
de overige beslissingen betreffende
de vorderingen van verweerder, aangezien die op dezelfde onwettigheid
berusten;

Overwegende dat het ressort van
een paritair comite in beginsel
Om die redenen, vernietigt het bewordt bepaald door de hoofdactivi- ·streden arrest; beveelt dat van dit
teit van de betrokken onderneming, arrest melding zal worden gemaakt
tenzij uit het oprichtingsbesluit een op de kant van het vernietigde arander criterium blijkt, zoals de ge- rest; houdt de kosten aan en laat de
wone of normale activiteit van de beslissing daaromtrent aan de feionderneming;
tenrechter over; verwijst de zaak
Overwegende dat artikel 1, 1°, van naar het Arbeidshof te Gent.
het koninklijk besluit van 26 maart
1974 tot oprichting en tot vaststel24 december 1990 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui(1) Zie Cass., 13 maart en 26 juni 1970 (A.C., dende conclusie van de h. Lenaerts, pro1970, 663 en 1017) en 11 sept. 1970 (A.C., 1971,
· Advocaat: mr.
35). Gedr. St., Senaat, 1966-1967, nr. 148, biz. cureur-generaal
Biitzler.
45.
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BETOGE DAT DE ARTT. 5 EN 6.3 E.V.R.M. ZIJN
GESCHONDEN.

Nr. 222
2• KAMER - 2 januari 1991

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - ANTWOORD OP DE CONCLUSIE DOOR
VERWIJZING NAAR DE VORDERING VAN HET
O.M.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - REDENEN - OP CONCLUSIE ANTWOORD DOOR EEN VERWIJZING NAAR DE
VORDERING VAN HET O.M.

1o en 2° Regelmatig met redenen omkleed is het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, bij de uitspraak over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, verklaart de
gronden van de schriftelijke vordering
van het O.M over te nemen, zonder ze
woordelijk weer te geven, wanneer die
gronden een regelmatige motivering
opleveren en onder meer antwoorden
op de conclusie van de verdachte (1).
(Artt. 32, 4°, en 30, §§ 3 en 4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT -WIJZIGING VAN DE OMSCHRIJVING.

1° Niet ontvankelijk wegens onduidelijk-

heid is het middel dat schending van
de artt. 5 en 6.3 E. V.R.M. aanvoert zonder aan te geven waarom de bestreden
beslissing die bepalingen schendt (1).
2° De beslissing van het onderzoeksgerecht dat, bij de uitspraak over de
handhaving van de voorlopige hechtenis, de omschrijving van het feit wijzigt, is wettig wanneer de verdachte
van die wijziging op de hoogte is gebracht en niet blijkt dat hij de gelegenheid niet heeft gekregen om zich
daarover uit te laten of dat hij daartoe
om een verdaging heeft verzocht.
(Artt. 23, 3°, en 30, §§ 3 en 4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

(GARCIA-FERNANDEZ)
ARREST ( vertaling)

(MISEUR)

(A.R. nr. 8780)
(A.R. nr. 8775)
2 januari 1991 - 2" kamer - Voorz~t
HET HOF; - Gelet op het bestreter: de h. Ghislain, waarnemend voorzlt- den arrest, op 21 december 1990 geter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. De- wezen door het Hof van Beroep te
clercq, advocaat-generB;al - Advocaat: Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
mr. Mayence, Charleroi.

Over het middel, aangevoerd in de memarie waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd :
Nr. 223
2" KAMER - 2 januari 1991

1o CASSATIEMIDDELEN

ONDUIDELIJK MIDDEL - STRAFZAKEN - MIDDEL TEN

---7-----~--~-----------1
Noot arrest nr. 222:
1R3 dec. 1990736 ((.;\b-0d·• 19197786, 48170) en
21(1)kZie1C98a6ss.A,
• · · nr.
I I ·•
·
' nr.
110). t. ·

°

Overwegende dat het middel, in
zoverre het de schending van artikel
97 van de Grondwet aanvoert, faalt
naar recht;
Overwegende dat het middel, nu
het niet aangeeft waarom het arrest
.de artikelen 5 en 6.3 van het VerNoot arrest nr. 223 :
Zie Cass., 26 sept. 1990, A.R. nr. 8300
(A . ., 199 0- 91 , supra, nr. 39).

(~

..

Nr. 224
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drag tot Bescherming van de Rech- Nr. 224
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, in dat opzicht
niet ontvankelijk is wegens onnauw2•
keurigheid;
Overwegende dat de appelrechters
hebben vermeld « dat thans uit het
onderzoek blijkt dat de (aan eiser
... ) verweten feiten, namelijk dat hij
met voorbedachten rade met een karabijn die hij in zijn wagen had,
vanop korte afstand, geschoten
heeft op een persoon die hij aldus
ernstig verwond heeft (...), moeten
worden omschreven als " poging tot
moord " en niet als " opzettelijk
toebrengen " van slagen en verwondingen met een ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg ", zoals in het bevel
tot aanhouding en de bestreden beschikking is gebeurd », en hebben
vastgesteld dat « de aldus opnieuw
omschreven feiten aanleiding kunnen geven (... ) tot meer dan vijftien
jaar dwangarbeid krachtens de artikelen 51, 52, 80, 392, 393, 394 van het
Strafwetboek »;
Overwegende dat niet blijkt dat
eiser, die van deze wijziging op de
hoogte is gebracht, de gelegenheid
niet zou hebben gekregen daarover
uitleg te geven of te dien einde om
een verdaging zou hebben verzocht;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

KAMER -

2 januari 1991

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING- UITSPRAAK VAN DE RAADKAMER
OP EEN MAANDAGMORGEN - AANHANGIGMAKING - BEGRIP.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- UITSPRAAK VAN DE RAADKAMER
OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING DOOR DE APPELRECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP.

1° Wanneer de raadkamer uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis op een maandag tijdens de ochtend en niet in de namiddag zoals wordt vereist bij art. 21, § 3,
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis
1990, impliceert die omstandigheid niet
dat de zaak niet aanhangig was gemaakt bij de raadkamer (1).
2° Wanneer de raadkamer uitspraak
heeft gedaan over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, doet de kamer
van inbeschuldigingstelling, die de beschikking vernietigt, uitspraak over de
handhaving van de voorlopige hechtenis wegens de devolutieve kracht van
het hoger beroep; de omstandigheid
dat zij verkeerdelijk verklaart te beslissen bij wege van evocatie, maakt
haar beslissing niet onwettig (2). (Art.
30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

(MCCARTHY)

(A.R. nr. 5188)

2 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voor-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. M.
Grognard en R. Menschaert, Brussel.

(1) Na de beschikking van de raadkamer te
hebben vernietigd, had de kamer van inbeschuldigingstelling zonder reden verklaard de
zaak aan zich te trekken. Eiser had de wettigheid van deze evocatie betwist met het argument dat de zaak niet bij de raadkamer aanhangig was gemaakt (zie Cass., 20 feb. 1990,
A.R. nr. 3175 (A.C., 1989-90, nr. 371).
(2) Zie Cass., 17 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr.
179).
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zitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende c!onclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. P. Quirijnen, Antwerpen.

Nr. 225
1e

KAMER -

4 januari 1991

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - TEKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID- BEWIJSLAST.

Wanneer de administratie de belastbare
grondslag wettig heeft geraamd valgens tekenen en indicien waaruit een
hogere. graad van gegoedheid blijkt
dan uit de aangegeven inkomsten,
moet de belastingplichtige, aan de
hand van positieve en controleerbare
gegevens, aantonen dat die gegoedheid
voortkomt uit andere inkomsten dan
die welke in de belasting kunnen worden aangeslagen of uit inkomsten die
tijdens een vroegere periode dan de
belastbare zijn verkregen (1). (Art. 247
W.I.B.)
(FAILLIE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1803 N)

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1989 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 247, 251, 265 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek:
« doordat het aangevochten arrest, na
vastgesteld te hebben dat, de tekenen en
indicien waarvan sprake in artikel 24 7
van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

------------------1
(1) Cass., 21 dec. 1982, A.R. nr. F 1042 N
(A.C., 1982-83, nr. 242) en 6 okt. 1983, A.R. nr.
F 600 F (ibid., 1983-84, nr. 75).

Nr. 225

tingen ter zake bestonden in een niet gerechtvaardigd "vermogensaccres" (dit is
uiteraard binnen de belastbare = indiciaire periode), resultaat van een "vermogensbalans " (vergelijking van twee bezitstoestanden, bij begin en einde) en
doet blijken van een hogere gegoedheid
dan aangegeven, dit is een geheel van
deelaccressen en uitgaven binnen een
bepaalde periode die resulteren in een
vermogensaccres, en na geconstateerd te
hebben " dat de eiser wel voorhoudt,
doch niet bewijst, dater een aanzienlijk
geldbezit was bij de aanvang van de indiciaire periode; dat een verwijzing naar
spaarmogelijkheden immers niet het bewijs bijbrengt ", voorhoudt "dat in strijd
met wat eiser stelt, de in aanmerking genomen elementen, zoals de verhoging
van banktegoeden, de beleggingen, de
aankoop van een wagen en de verhoging
van de stock, wel kunnen aangezien (beschouwd) worden als tekenen en indi- ·
cien ", doch meteen ook beweert "dat, nu
niet is bewez~n dat een aanzienlijk geldbezit bestond bij de aanvang van de indiciaire periode, en dat dit geldbezit kleiner was op het einde ervan, deze tekenen en indicien slechts kunnen verklaard worden door de inkomsten uit
deze periode ", zodat de vermogensbalans derhalve werd opgesteld in overeen-.
stemming met de wettelijke bepalingen,
a) en aldus het bewijs van het bestaan
van een niet gerechtvaardigd vermogensaccres, dat van een hogere gegoedheid
laat blijken dan aangegeven, of met andere woorden het bewijs van de belastbare inkomsten die werden uitgewezen
door bet niet gerechtvaardigd vermogensaccres afkomstig zijn van onderhavige indiciaire en belastbare periode, en
niet van de periode te v66r, laat afhangen van het bewijs van het meer liggend
geld bij het begin dan bij het einde van
de belastbare periode, te leveren door de
belastingschuldige zelf, en het aangevochten arrest er zodoende impliciet,
maar duidelijk laat van blijken dat, de in
casu ingeroepen tekenen en indicien (dit
is de vermogensbalans zonder het liggend geld met een vermogensaccres als
resultaat) op zichzelf niet bewijzen dat,
de belastbare inkomsten door het niet
gerechtvaardigd vermogensaccres uitgec
wezen (vermogensaccres hogere gegoedheid uitwijzend dan aangegeven), werden verworven gedurende onderhavige
indiciaire en belastbare periode, vermits
dit maar kan worden uitgemaakt door
het niet-bewijs van bedoeld meer-liggend
geld door de belastingschuldige, b) en, in
elk geval, als tekenen en indicien het
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niet gerechtvaardigd " vermogensaccres "
weerhoudt, dat het resultaat is van "een
vermogensbalans ", binnen welke deelaccressen worden opgenomen, die voortkomen van de vergelijking tussen twee
bezitstoestanden, bij het begin en het
einde der belastbare en indiciaire periode, van allerlei activa of bezittingen, zoals de verhoging van banktegoeden, en
verhoging van de stock, enerzijds, en allerlei geldbestedingen gedurende die periode, zoals de beleggingen en de aankoop van een wagen, anderzijds, wat
impliceert dat, de elementen van de vermogensbalans die door de administratie
langs het vermogensaccres als tekenen
en indicien worden weerhouden, met name, de activa per einde van de belastbare periode, in het bezit van de belastingschuldige (banktegoeden en stock), en de
bestedingen, zoals beleggingen en aankoop duurzame goederen (auto) niet als
dusdanig en op zichzelf bewijzen dat de
daartoe gebruikte gelden afkomstig zijn
van, of verband houden met de belastbare periode, met het gevolg dat, ook de
beginterm moet worden bewezen (wat de
weerhouden bezittingen per einde indiciaire periode betreft), wat de administratie (en het bestreden arrest) als het zogenaamde tegenbewijs, bepaald bij artikel
247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, beschouwt en vordert van
de belastingschuldige, of met het gevolg
dat het bedrag aan liggend geld moet
worden bewezen bij het begin der belastbare periode, dat kan besteed zijn aan
de weerhouden beleggingen, of aankopen
van duurzame goederen, en welk bewijs
de administratie (en aJ;"rest) vordert van
de belastingschuldige; en het bestreden
arrest de bewijsvoering door eiser inverband met meer liggend geld en bij het
begin der periode geleverd, afwijst als
onvoldoende, gezien het slechts gaat om
een verwijzing naar spaarmogelijkheden,
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band met het jaar van verwerving der
belastbare inkomsten niet vaststaat;
en terwijl, indien aangenomen wordt
dat, de vermogensbalans, met als resultaat het vermogensaccres, wel beantwoordt aan de tekenen en indicien omschreven in artikel 247 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, dan de bewijslast omtrent het meer liggend geld
bij het begin der belastbare periode op
de administratie berust, zodat het bestreden arrest de bewijsvoering van
eiser niet als onvoldoende kan afwijzen,
en dientengevolge het vermogensaccres
door de administratie weerhouden als
juist kan bevestigen, bij gebrek aan bewijs door eiser, maar had dienen te onderzoeken of de administratie voldoende
elementen had aangebracht om aan te
tonen dat er geen sprake kon zijn van
meer liggend geld bij het begin, zodat
het aangevochten arrest artikel 247 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de andere geciteerde wetsartikelen heeft geschonden, door een vermogensaccres, resultaat van een vermogensbalans, als tekenen en indicien te
aanvaarden, en door, ook als dit juist
mocht zijn - quod non - de bewijslast
omtrent het meer liggend geld bij het begin der belastbare periode op de belastingschuldige te verleggen, als het tegenbewijs bedoeld door artikel 247 »:

Overwegende dat de aangevoerde
grieven geen verband houden met
artikel 251 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen; dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het arrest als tekenen en indicH~n aanmerkt de door
het bestuur aangevoerde gegevens,
terwijl de tekenen en indicien die van met name de verhoging van eisers
een hogere graad van gegoedheid laten banktegoeden, zijn beleggingen, de
blijken dan uit de aangegeven inkom- aankoop van een wagen en de versten blijkt, deze zijn die laten blijken hoging van zijn goederenvoorraad;

van een " train de vie " of van een levenswijze, en van dergelijke tekenen en
indicien vaststaat dat ze als uitgaven,
normaal worden gedekt door de lopende
inkomsten van het jaar zelf, zodat de
aard van die uitgaven het bewijs impliceert van het feit dat ze met inkomsten
van het jaar zelf werden gedekt; en waar
nu vaststaat dat, de in casu aangevoerde
vermogensbalans, en eruit voortvloeiend
accres niet dit karakter heeft, het ver-

Overwegende dat het hof van beroep op onaantastbare wijze de bewijswaarde beoordeelt van de feitelijke gegevens die het bestuur aanvoert als tekenen en indicien waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten;
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Nr. 226

Dat het middel de door het arrest Nr. 226
in aanmerking genomen gegevens
als « vermogensaccres » betitelt, en
1e KAMER - 4 januari 1991
stelt dat zo'n accres geen teken en
indicie in de zin van artikel 247 van
het Wetboek van de Inkomstenbe- 1° VENNOOTSCHAP - ALGEMENE BElastingen kan uitmaken; dat het alGRIPPEN - INBRENG - KAPITAALVERHOdus opkomt tegen de onaantastbare
GING - SIMULATIE - BEGRIP.
beoordeling van de feitenrechters,
en derhalve in zoverre niet ontvan- 2° OVEREENKOMST - SIMULATIE
kelijk is;
ART. 1321 B.W. - DRAAGWIJDTE.
Overwegende dat, krachtens arti- 3° INKOMSTENBELASTINGEN - ALkel 247 van het Wetboek van de lriGEMENE BEGRIPPEN - SIMULATIE - ART.
1321 B.W. - DRAAGWIJDTE.
komstenbelastingen, de uitgaven,
bestedingen, investeringen en toenamen van vermogen vastgesteld tij- 1° Wanneer de rechter vaststelt dat de
partijen niet alle gevolgen van de door
dens een belastbaar tijdperk, die
hen veiTichte inbrengen en kapitaalzijn aangemerkt als tekenen en inverhogingen hebben gewild, beslist hij
dicien waaruit een hogere graad van
wettig dat die verrichting gesimuleerd
gegoedheid blijkt dan uit de aangewas (1).
geven inkomsten, geacht worden,
behoudens tegenbewijs door de be- 2° en 3° Art. 1321 B. W., krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met
lastingplichtige, voort te komen uit
de partijen van een gesimuleerde overbelastbare inkomsten, dit is uit beeenkomst zich op die overeenkomst
drijfsinkomsten verkregen tijdens
kunnen beroepen veeleer dan op de
het belastbare tijdperk;
werkelijke ove1·eenkomst, vindt geen
toepassing in belastingzaken (2).

Dat het middel faalt naar recht in
zoverre het stelt dat, met toepassing
(PLUMAX N.V. E.A.
van voormeld artikel 24 7, het beT. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
stuur behoort te bewijzen dat de
vermogenstoestand van de belasARREST
tingplichtige, zoals die bij de aan(A.R. nrs. F 1808 N t/m F 1812 N)
vang van het belastbare tijdperk bestond, de tijdens dat tijdperk vastgeHET HOF; - Gelet op het bestrestelde uitgaven, bestedingen en vermogenstoenamen
niet
mogelijk den arrest, op 9 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewemaakte;
zen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 januari 1991 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Delafontaine, Kortrijk.

(1) Zie Cass., 1 maart 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 762), 6 juni 1961 (ibid., 1961, I, 1082), 5
sept. 1961 (ibid., 1962, I, 29) en noot W.G., 11
jan. 1966 (ibid., 1966, I, 611), 20 dec. 1973 (A.C.,
1974, 460) en 27 feb. 1987 (ibid., 1986-87, nr.
387); F. VANISTENDAEL, « Waarheid en leugen
omtrent de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap in het belastingrecht », in Liber
Amicorum Jan Ronse, 1986, biz. 357 tot 378,
nrs. 45 tot 51; P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen
de jurisprudence {1974 tot 1982). Les Obligations », in R.C.J.B., 1986, biz. 33 tot 259, nr. 51.
(2) Zie Cass., 20 maart 1958 (Bull. en Pas.,
1958, I, 805) met cone!. proc.-gen. F. Duman,
toen adv.-gen.
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Overwegende dat de voorzienin- miljoen frank werkelijk en blijvend
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge- ter beschikking te stellen van de onricht; dat de zaken dienen te worden derscheiden vennootschappen, en
gevoegd;
dat zij van de aanvang af hadden
beslist over de aanwending ervan,
namelijk dat het geld onverwijld
Wat het zesde onderdeel betreft : m.oest terugkeren nadat het geduOverwegende dat het inbrengen rende een welbepaalde korte periovan een vermogensbestanddeel in de van de bankrekening van de ene
een handelsvennootschap inhoudt maatschappij naar de andere was
dat dit bestanddeel ter beschikking getransfereerd om de schijn te wekwordt gesteld van de vennootschap ken van successieve inbrengen;
ter verwezenlijking van haar doel,
Dat het arrest reeds op grond van
zodat het, als deel van het maat- die vaststellingen de beslissing dat
schappelijk kapitaal, principieel in de eiseressen niet alle gevolgen van
de vennootschap behoort te blijven de door hen formeel verrichte inom er te participeren in de risico's brengen en kapitaalverhogingen
van de onderneming en mede te hebben aanvaard en die inbrengen
strekken tot waarborg van de en verhogingen dus gesimuleerd waschuldeisers;
ren, naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het arrest te deDat het onderdeel niet kan worzen vaststelt : dat, door middel van den aangenomen;
een enkele telefonische bankopdracht, een gesloten geldcircuit
werd opgezet, erin bestaande dat
Wat het derde onderdeel betreft:
een som van 200 miljoen frank
Overwegende dat de eiseressen,
« een tiendaagse ronde van Belgie »
met toepassing van artikel 1 van de
deed in de vorm van elkaar opvol- wet van 29 november 1977 tot invoegende kapitaalverhogingen bij de ei- ring van tijdelijke fiscale ontheffinseressen, die, via de N.V. Hendrix gen om de prive-investeringen te beFabrieken, onderling verbonden vorderen, aanspraak maakten op
dochter- en zustervennootschappen een belastingvrijstelling voor de aan
zijn; dat die som, die eerst bij de aandelen toegekende inkomsten ten
N.V. Hendrix, eiseres sub 4, en ver- belope van maximaal 5 o/o van de
volgens in cascade bij de drie overi- door elk van hen verrichte kapitaalge eiseressen werd ingebracht, verhoging van 200 miljoen frank, op
slechts efemeer op de bankrekening grond van de realiteit van die kapivan elk van hen is verschenen, en taalverhoging;
deze in werkelijkheid niet over de
Overwegende dat het arrest, zoals
bedoelde som hebben kunnen beschikken, daar ze, eveneens binnen uit het antwoord op het zesde onderde voormelde tijdsspanne van tien dee! blijkt, oordeelt dat de respectiedagen, naar de Nederlandse B.V. ve inbrengen en kapitaalverhoginImvek, nog een dochtervennoot- gen van 200 miljoen frank gesimuschap van de N.V. Hendrix Fabrie- leerd waren;
ken, werd getransfereerd, in de
Dat dit oordeel de beslissing tot
vorm van een lening toegestaan niet-toekenning van het gevraagde
door eiseres sub 1, de N.V. Plumax;
belastingvoordeel naar recht verantDat het arrest onder meer uit die woordt; dat geen van de in het onfeitelijke gegevens afleidt dat bij derdeel aangewezen wetsbepalingen
geen van de bij de hiervoren uiteen- de rechters ertoe noopt daarenboven
gezette operatie betrokken partijen nog de eventuele rechtshandeling
ooit de wil heeft voorgezeten om de vast te stellen die de partijen in
in de elkaar opvolgende kapitaalver- werkelijkheid in plaats van de gesihogingen ingebrachte som van 200 muleerde kapitaalverhogingen zou-
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den hebben beoogd, of welke de juridische aard is van de ondeelbare
akte waarbij de simulatie werd opgezet;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het vierde en het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende eensdeels dat het
arrest niet beslist over het al dan
niet verschuldigd zijn van bedrijfsbelasting door eiseres sub 1, de N.V.
Plumax, over de rente die zij van de
B.V. Imvek ontving ingevolge de
aan deze toegekende lening; dat anderdeels uit de enkele omstandigheid dat door de B.V. Imvek betaalde rente ten name van eiseres sub 1
als bedrijfsinkomen · werd belast,
niet volgt dat die eiseres en de N.V.
Euribrid, eiseres sub 2, die bij haar
voor 200 miljoen frank inschreef op
de kapitaalverhoging voor hetzelfde
bedrag, alle gevolgen van die inbreng en van die kapitaalverhoging
hebben aanvaard;
Overwegende dat de inkomstenbelastingen op grond van de door de
belastingplichtige werkelijk gehanteerde juridische constructie over de
bij de wet bepaalde inkomsten moeten worden geheven; dat artikel1321
van het Burgerlijk Wetboek ter zake
geen toepassing vindt, in zoverre die
wetsbepaling derden de mogelijkheid laat, ten opzichte van de bij
een schijnovereenkomst betrokken
partijen, om zich op de gesimuleerde overeenkomst in plaats van op de
achterliggende overeenkomst te beroepen; dat overigens de in artikel
1321 van het Burgerlijk Wetboek ·
neergelegde regel geen algemeen
rechtsbeginsel uitmaakt;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Verbist, Claeys Bouuaert en R. Tournicourt, Brussel.

Nr. 227
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7 januari 1991

ARBEIDSOVEREENKOMST

VERPLICHTINGEN - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - COMMISSIELOON - AANVAARDING
VAN DE ORDER - WEIGERING OF VOORBEHOUD VAN DE WERKGEVER - TERMIJN AARD.

De bij overeenkomst bepaalde termijn
waarbinnen de werkgever zijn weigering van of voorbehoud omtrent de
aanvaarding van de order aan de handelsvertegenwoordiger moet meedelen
om geen commissieloon verschuldigd
te zijn, moet een vaste en zekere termijn zijn. (Art. 90 Arbeidsovereenkomstenwet).
(ADAMS GROUP B.V.B.A. T. MOENS)
ARREST

(A.R. nr. 7258)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1990 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Wat het vijfde onderdeel betreft:

Overwegende dat de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de werkgever zijn weigering of
zijn voorbehoud ten aanzien van
Om die redenen, verwerpt de een aangebrachte order kan meedevoorziening; veroordeelt de eiseres- len, een vaste en zekere tijd moet
zijn;
sen in de kosten.
Dat het arrest, dat oordeelt dat de
4 januari 1991 - 1• kamer - Voorzit- te dezen in de overeenkomst bedonter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter gen termijn onbepaald was en de

Nr. 228
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handelsvertegenwoordiger, verweerder, in volstrekte onzekerheid liet,
aldus de beslissing dat bedoeld beding nietig is, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

verweerder, zelfs indien het Hoi de
voorziening verwerpt (2). (Art. 1111
Ger.W.)
(« DE SOCIALE VOORZORG » GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN T. DEPOORTER)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
3" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Delahaye.
7 januari 1991 -

(A.R. nr. 7259)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1990 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:

ter griffie van het Hof is ingediend na
de bij artikel 1093 Ger. W. gestelde termijn, blijven de kosten van de betekening van die memorie ten laste van

schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8,
meer in het bijzonder 1, eerste lid, en 9
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971,
doordat het bestreden arrest van bevestiging zegt dat wijlen mevrouw Jac.queline Vermote op 28 maart 1984 slachtoffer was van een dodelijk trajectongeval
dat client aangezien als arbeidsongeval,
zodat verweerder aanspraak kan maken
op de vergoedingen inzake dodelijk arbeidsongeval en, het basisloon bepalend
op 412.095 frank, eiseres veroordeelt om
aan verweerder 33.871 frank begrafeniskostenvergoeding en 123.629 frank jaarlijkse lijfrente te betalen, meer de intresten alsook de kosten ten laste van
eiseres legt op de volgende gronden : de
bewering van eiseres dat abnormale, uitzonderlijke of ongewone inspanningen
dienen geleverd om als plotse gebeurtenis te kunnen worden aangemerkt, mist
elke rechtsgrond : het volstaat dat zij duidelijk "aanwijsbaar" zijn en het letsel
" konden " veroorzaken of mede-veroorzaken (...). In casu reed getroffene als
57-jarige vrouw, na de uitvoering van
haar arbeidstaak als onderhoudswerkster, per fiets door de stad naar huis, onder een regenval met vlagen van intensiteit en een windsnelheid van 15 a 20
km/u (attest K.M.I., stuk 10 doss. verweerder). Het trotseren van deze regen
en wind, gepaard met de inspanning van
het fietsen, is een duidelijke aanwijsbare
inspanning welke bij een 57-jarige
vrouw, de hartstilstand met de dood als
gevolg, heeft " kunnen " veroorzaken of

{1) Zie Cass., 25 sept. 1989, A.R., nr. 6660
(A.C., 1989-90, nr. 56). Zie ook Cass., 19 en 26
feb. 1990, A.R. nr. 8721 en A.R. nr. 6969 (A.C.,
1989-90, nrs. 369 en 390).

(2) Cass., 25 feb. 1983, A.R. nr. 3656 (A.C.,
1982-83, nr. 359). Zie Cass., 6 april 1973 (A.C.,
1973, 786).
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1o ARBEIDSONGEVAL VAN HET WERK- BEGRIP GEBEURTENIS - FIETSER.

WEG NAAR EN
PLOTSELINGE

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - MEMO·
RIE VAN ANTWOORD TE LAAT INGEDIENDKOSTEN VAN BETEKENING.

1° De inspanning die

de werknemer
diende te leveren om door regen en
wind per fiets naar het werk te rijden,
kan de plotselinge gebeurtenis uitmaken die de hartstilstand heeft veroorzaakt (1}. (Artt. 7, 8 en 9 Arbeidsonge-

vallenwet.)
2° Wanneer een memorie van antwoord

«
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minstens medeveroorzaken. Het ongeval
moet dus wettelijk worden vermoed en
daar zulks gebeurde op het normaal arbeidstraject, is het arbeidsongeval eveneens bewezen;
terwijl, ...
tweede onderdeel, het begrip arbeidswegongeval, zoals het begrip arbeidsongeval het bestaan vereist van een plotselinge gebeurtenis die het vastgestelde
letsel heeft kunnen veroorzaken; dat de
uitoefening van de gewone en normale
dagtaak aldus weliswaar de plotselinge
gebeurtenis kan zijn doch enkel op voorwaarde dat in die uitoefening een bijzonder element of een specifiek gegeven
aanwijsbaar is dat het letsel kan veroorzaakt hebben; dat het bestreden arrest,
door in het algemeen en zodoende ook
met betrekking tot de uitoefening van de
gewone en normale dagtaak te stellen
dat het, voor het bestaan van een plotselinge gebeurtenis, volstaat dat de geleverde inspanningen "duidelijk aanwijsbaar " zijn en het letsel konden veroorzaken of mede-veroorzaken, het wettelijke
begrip " plotselinge gebeurtenis " en bijgevolg ook het wettelijke begrip " arbeidsongeval" heeft miskend (schending
van de artikelen 7, 8, meer in het bijzonder § 1, eerste lid, en 9 van de wet van
10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen);
'

Nr. 229

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord
welke voor verweerder is ingediend
ter griffie van het Hof, door mr. Delahaye, advocaat bij het Hof van
Cassatie, op 28 september 1990, dit
is buiten de termijn bepaald bij artikel 1093, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nu het inleidend verzoekschrift aan verweerder werd
betekend op 18 mei 1990, verwerpt
de voorziening; laat de kosten betreffende de memorie van antwoord
ten laste van verweerder; veroordeelt eiseres in de overige kosten.
7 januari 1991 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Delahaye.

•···•······•··· »:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een ongeval op
de weg van of naar het werk, in de
zin van artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet, de aanwezigheid van
een plotselinge gebeurtenis vereist;

Nr. 229
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Overwegende dat de bijzondere
omstandigheden waarmee de inspanning van de getroffene om zich
BEGRIP
te verplaatsen, gepaard gaat, aan 1° ARBEIDSONGEVAL
PLOTSELINGE GEBEURTENIS OORZAAK
die inspanning het karakter van een
BUITEN HET ORGANISME VAN DE GETROFFEplotselinge gebeurtenis kunnen geNE.
ven;
Dat het arrest derhalve, zonder de 2° ARBEIDSONGEVAL
BEGRIP
PLOTSELINGE GEBEURTENIS -VAL.
artikelen 7, 8 en 9 van de Arbeidsongevallenwet te schenden, heeft
kunnen oordelen dat « het trotseren 1o Voor het bestaan van een arbeidsongeval mag het letsel niet uitsluitend te
van (... ) regen en wind gepaard met
wijten zijn aan de inwendige gesteldde inspanning van het fietsen » te
lleid van de getroffene, maar is niet
dezen de vereiste plotseling gebeurvereist dat de oorzaak of een van de
tenis heeft uitgemaakt;
oorzaken van de plotselinge gebeurte-
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nis buiten het organisme van de getroffene ligt (1). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
2° Een val houdt niet op een plotselinge

gebeurtenis te zijn, doordat hij is teweeggebracht door een defect van het
organisme van de getroffene (2). (Artt.
7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
(DEWEIRDT T. FIDELITAS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7263)

HET HOF; _ Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1990 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 7, 8, § 1, en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,

doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat eiseres op 25 maart 1985 omstreeks 17.05 u. op weg van haar werkplaats naar huis te Nieuwpoort met haar
fiets is gevallen en dat deze val veroorzaakt werd doordat eiseres, terwijl ze
reed, het bewustzijn verloor wegens
oververmoeidheid, oordeelt dat deze toestand van oververmoeidheid uitsluitend
te wijten was aan een inwendige en progressieve evolutie bij eiseres zelf, dat het
hier dus duidelijk bewezen is dat de val
van eiseres uitsluitend het gevolg was
van een interne oorzaak, die niet door
een externe oorzaak werd bei:nvloed, dat
de val van eiseres hier ook niet de plotse
gebeurtenis uitmaakt zoals wettelijk vereist, dat het ongeval in kwestie dus niet
onder de begripsomschrijving van arbeidsongeval valt en dat derhalve het hoger beroep van verweerster gegrond is,
terwijl, luidens artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet, als arbeidsongeval
wordt aangemerkt elk ongeval dat een
werknemer tijdens en door het feit van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt; luidens artikel 8, § 1, eerste lid,
van de Arbeidsongevallenwet, eveneens
als arbeidsongeval wordt aangemerkt, het
ongeval dat zich voordoet op de weg van
_en_n_a_a_r_h_et_w_e_r_k_;_v_o_lg_e_n_s_a_rt_i_k_el_9_v_a_n-l
(1) en (2) Zie Cass., 28 mei 1979 (A.C.,
1978-79, 1127) met concl. O.M.; Cass., 21 dec.
1981 en 15 april 1982 (A.C., 1981-82, nr. 264 en
478) en 24 okt. 1988, A.R. nr. 6257 (A.C.,
1938-89, nr. 107).
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dezelfde wet, wanneer de getroffene of
zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een
ongeval te zijn veroorzaakt; de werknemer die ten val is gekomen en een letsel
heeft opgelopen, wordt vermoed door een
arbeidsongeval te zijn getroffen, tenzij
de verzekeraar bewijst dat het letsel niet
door de val is veroorzaakt; de werknemer die een letsel oploopt ten gevolge
van een val met de fiets op de weg van
en naar het werk, het slachtoffer is van
een arbeidsongeval, ook al is bewezen
dat de val te wijten was aan de oververmoeidheid van de getroffene; zodat het
arrest, door, hoewel het vaststelt dat eiseres een letsel opliep doordat zij op de
weg van het werk een val deed met haar
fiets, niettemin te beslissen dat eiseres
niet het slachtoffer was van een ongeval
op de weg van en naar het werk in de
zin van artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet, omdat de val van eiseres te
wijten was aan een bewustzijnsverlies
ten gevolge van oververmoeidheid, deze
oververmoeidheid uitsluitend te wijten
was aan een progressieve en inwendige
evolutie bij eiseres zelf, en daarom de
val van eiseres, hoewel bewezen, geen
.plotselinge gebeurtenis uitmaakt zoals
wettelijk vereist, de artikelen 7, 8 en 9
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 schendt:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres ten val is gekomen
doordat zij het bewustzijn had verloren ten gevolge van oververmoeidheid; dat het arrest oordeelt dat de
val in kwestie geen plotselinge gebeurtenis uitmaakt, als bedoeld in
de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet, omdat hij het gevolg
was van een inwendige oorzaak bij
de getroffene;
0
d d
b 'd
verwegen e at een ar e1 songeval in de zin van artikel 7 van de
Arbeidsongevallenwet onder meer
het bestaan vereist van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt; dat, volgens artikel 9 van dezelfde wet, het door de getroffene of
zijn rechthebbenden aangewezen
letsel vermoed wordt, tot tegenbewijs, door een ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer zij daarenboven
een plotselinge gebeurtenis aanwijzen;
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Overwegende dat uit de vorenbedoelde artikelen 7 en 9 weliswaar
volgt dat het letsel niet uitsluitend
mag te wijten zijn aan de inwendige
gesteldheid van de getroffene, maar
dat die wetsbepalingen niet vereisen
dat de oorzaak of een van de oorzaken van de plotselinge gebeurtenis
buiten het organisme van de getroffene ligt; dat met name een val niet
ophoudt een plotselinge gebeurtenis
te zijn in de zin van de bedoelde artikelen, doordat hij is teweeggebracht door een defect van het organisme van de getroffene;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep van verweerster ontvankelijk verklaart; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

Nr. 230

a•

KAMER -

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. VAN EECHAUTE)

(A.R. nr. 7264)

7 januari 1991 - a• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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a•

kamer - Voorzitter en verslaggever van de h. Rauws,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Delahaye.
7 januari 1991 -

Voor de toepassing van art. 151, 2",
Werkloosheidsbesluit, volgens hetwelk
geen werkloosheidsuitkering wordt
toegekend voor de werkdagen waarop
gewoonlijk niet wordt gewerkt ten gevolge van de gebruiken in de sector,
de streek, de plaats of de ondel'Ileming, zolang de werknemer door een
arbeidsovereenkomst verbonden blijft,
is een onderwijsinstelling een onderneming (1).

7 januari 1991

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - ONTZEGGEN VAN
HET RECHT- DAGEN WAAROP GEWOONLIJK
NIET WORDT GEWERKT TEN GEVOLGE VAN
GEBRUIKEN - ONDERNEMING - BEGRIP ONDERWIJSINSTELLING.

2"

KAMER -

8 januari 1991

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHA·
VING - BEVEL TOT AANHOUDING VAN EEN
VERDACHTE DIE IN VRIJHEID WAS GELATEN.

Wanneer een verdachte, na ondervraging
door de onderzoeksrechter, in vrijheid
is gelaten en achteraf tegen hem een
bevel tot aanhouding wordt verleend,
zonder dat daarin wordt vastgesteld
dat de vereisten van art. 28, § 1, WetVoorlopige Hechtenis 1990 zijn vervuld, is onwettig het arrest van de kamer van lnbeschuldigingstelling dat,
overeenkomstig art. 21 van genoemde
wet, de voorlopige hechtenis handhaaft, als onmogelijk kan worden uit-

1---------------(1) Zie Cass., 21 sept. 1987, A.R. nr. 5738
(A.C., 1987-88, nr. 44). Omtrent het begrip « onderneming » in het arbeidsrecht: zie concl.
O.M. bij Cass., 1 april 1985, A.R. nr. 4585 (A.C.,
1984-85, nr. 460).
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gemaakt of het bevel is verleend wegens dezelfde feiten dan wei wegens
andere feiten, dan die waafop de eerste
ondervraging door de onderzoeksrechter betrekking had (1).
(VAN DE WOUWER)
ARREST

(A.R. nr. 5198)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 december 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de artikelen 16, 21, inzonderheid § 4, 28, inzonderheid § 1, en 30, inzonderheid § 4, van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis (B.S., 14 augustus
1990, 15.779 en volgende),
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling,
bij het arrest van 26 december 1990, op
het hoger beroep van het openbaar ministerie, de voorlopige hechtenis van eiser, uitgevaardigd bij aanhoudingsmandaat van de onderzoeksrechter van 10
december 1990, handhaaft op volgende
gronden: « ( ..• ) dat er in hoofde van verdachte ernstige aanwijzingen van schuld
bestaan; de handhaving van de voorlopige hechtenis ook thans nog volstrekt
noodzakelijk is en dit omwille van de
volgende omstandigheden eigen aan de
zaak en de persoonlijkheid van de verdachte; er aanwijzingen bestaan dat de
verdachte aanzienlijke bedragen van
klienten en financiele instellingen heeft
verduisterd; verdachte blijkbaar systematisch misbruik maakte van zijn vertrouwenspositie en van de lichtgelovigheid
van klienten om nieuwe putten te maken
en zijn volgens de gegevens van het dossier riante levensstijl (dure wagens, dure
restaurants, sportsponsoring voor miljoenen ... ) te kunnen opbouwen; te vrezen
valt dat de verdachte dan ook, eens in
vrijheid gesteld, nieuwe misdaden of
wanbedrijven zal plegen; verdachte voorhoudt dat hij beleggingen deed in het
buitenland; verdachte ter zake niet eens

-----------------1
(1) Zie Cass., 28 april 1982 (A.C., 1981-82, nr.
507), 7 jan. 1986, A.R. nr. 82 (ibid., 1985-86, nr.
295), en 15 april 1987, A.R. nr 5765 {ibid.,
1966-87, nr 492).
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een begin van bewijs van de juiste bestemming van de gelden naar voren
brengt; dat, nu vastgesteld dient te worden dat, mogelijk in opdracht van de verdachte, een geheim gehouden bankluis
werd leeggehaald en dat verdachte die op 3 december 1990 in staat van faillissement werd verklaard - blijkbaar
reeds al dan niet met tussenkomst van
derden zijn kantoorbenodigdheden deed
verdwijnen (stuk 25), het ten zeerste te
vrezen valt dat verdachte bewijzen zou
pogen te Iaten verdwijnen of zich zou
verstaan met derden; bijgevolg dat de
vrees zeer reeel blijft dat de verdachte
zich met derden zou verstaan om het
verder onderzoek te dwarsbomen, te
meer daar de curator van het faillissement van Jozef Van de Wouwer, uitgesproken op 3 december 1990, op 13 december 1990 zich verplicht achtte de
procureur des Konings in te lichten omtrent de door hem ondervonden verdwijning van goederen •,
terwijl overeenkomstig artikel 16 van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis een bevel tot aanhouding slechts onder welbepaalde
grondvoorwaarden mag worden verleend
en onder strikte naleving van nader omschreven vormvereisten; overeenkomstig
artikel 28, § 1, van dezelfde wet de onderzoeksrechter slechts een bevel tot
aanhouding zal mogen verlenen tegen de
in vrijheid gestelde of gelaten verdachte :
1a als hij verzuimt bij enige proceshandeling te verschijnen of 2° indien nieuwe
en ernstige omstandigheden die dienen
te worden vermeld, de aanhouding noodzakelijk maken; het verzuim te verschijnen bij enige proceshandeling slechts
dan een grond tot het aanhouden van
een voorheen in vrijheid gelaten of gestelde verdachte oplevert wanneer het
betrekking heeft op een opzettelijke afwezigheid zonder gegronde redenen; eiser te dezen, zoals uit de procedurestukken blijkt, inzonderheid uit zijn verklaring aan de onderzoeksrechter Van
Hoogenbemt van 10 december 1990,
reeds op 12 oktober 1990 door deze onderzoeksrechter werd onderhoord, doch
in vrijheid gelaten; eiser er tevens in deze verklaring evenals in zijn verklaring
aan de commissaris van gerechtelijke opdrachten, Peter De Valek, van 10 december 1990 op wees dat hij na het onderhoud van 12 oktober 1990 wegens geattesteerde ziekte de woning niet meer
had mogen verlaten; eiser zich aldus in
een situatie van overmacht bevond waardoor hij verhinderd werd bij de proces-
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handelingen te verschijnen; overeenkom- 1.3.1961 », met vordering << een aanstig artikel 21, § 4, van dezelfde wet de houdingsmandaat lastens verdachte
raadkamer die geroepen wordt te oorde- te verlenen »;
len, binnen de vijf dagen na de tenuitOverwegende dat de onderzoeksvoerlegging van het bevel tot aanhouding, over de eventuele handhaving van rechter bij beschikking van 12 oktode voorlopige hechtenis, dient na te gaan ber 1990 zegde « dat er geen aanleiof het bevel tot aanhouding regelmatig is ding bestaat een bevel tot aanhouten aanzien van de bepalingen van de ding uit te vaardigen (ten laste van
wet; de kamer van inbeschuldigingstel- eiser) >> zodat de verdachte in vrijling die, op het hoger beroep van de ver- heid werd gelaten in de zin van artidachte of van het openbaar ministerie,
overeenkomstig artikel 30 van dezelfde kel 28, § 1, van de wet van 20 juli
wet uitspraak moet doen over de hand- 1990;
having van de voorlopige hechtenis, opOverwegende dat de procureur
gelegd door het aanhoudingsbevel van de des Konings op onder meer 23 oktoonderzoeksrechter, evenzeer de regelma- ber 1990, 13 november 1990, 23 notigheid en wettigheid van dit aanhou- vember 1990 en 4 december 1990
dingsbevel dient na te gaan en vast te
stellen in de beschikking waarbij de vorderde het onderzoek tegen. eiser
uit te breiden tot nieuwe feiten, gehechtenis wordt gehandhaafd,
zodat, eerste onderdeel, het hof van
beroep, kamer van inbeschul4igingstelling, door na te laten in zijn beschikking
van handhaving van de voorlopige hechtenis, geldend ingevolge een door de onderzoeksrechter afgeleverd bevel tot aanhouding, de regelmatigheid en wettigheid van dit aanhoudingsbevel vast te
stellen, . zijn beslissing niet regelmatig
met redenen omkleedt en niet wettig
rechtvaardigt (schending van de artikelen 16, 21, inzonderheid § 4, en 30, inzonderheid § 4, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis);

tweede onderdeel, het hof van beroep,
spijts de vaststellingen inzake eisers ondervraging door de onderzoeksrechter op
12 oktober 1990, die hem in vrijheid liet,
en spijts de aanvoeringen inzake de materiEHe onmogelijkheid en overmacht in
hoofde van eiser om na 12 oktober 1990
bij bepaalde proceshandelingen te verschijnen, niet wettig de aldus op 10 december 1990 zonder vaststelling van
nieuwe en ernstige omstandigheden die
de aanhouding noodzakelijk zouden rnaken, onwettig verleende vrijheidsberoving kon handhaven (schending van alle
in de aanhef van het middel aangevoerde wetsbepalingen):

Overwegende dat de procureur
des Konings te Mechelen op 11 oktober 1990 de onderzoeksrechter vorderde over te gaan tot een gerechtelijk onderzoek tegen eiser wegens
feiten die omschreven werden als
overtredingen van de artikelen << 491
en/of 496 Sw.
art. 61 wet

kwalificeerd als overtrading van artikel << 491 Sw. >> of van de artikelen
<< 491 en/of 496 Sw. »;
Overwegende dat uit het door de
onderzoeksrechter op 10 december
1990 tegen eiser verleende bevel tot
aanhouding niet blijkt dat dit bevel
verleend zou zijn op grond van de
nieuwe in onderzoek gestelde feiten
of op grond van de feiten waarvan
eiser werd verdacht op het ogenblik
dat hij in vrijheid werd gelaten;
Overwegende dat het bevel tot
aanhouding, in zoverre het op grond
van artikel 28 van de wet van 20 juli
1990 zou zijn verleend, geen gewag
maakt van dit artikel en de vervulling van een of meer van de in dit
artikel vermelde voorwaarden niet
vermeldt;
Overwegende dat de motivering in
het bestreden arrest desomtrent
geen duidelijkheid oplevert; dat de
appelrechters hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden en
niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof

~~~~~~--------------------------------------------------
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van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders
samengesteld.

(UYTGEERTS)
ARREST

(A.R. nr. 5199)

8 januari 1991 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters HET HOF; - Gelet op het bestreGelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: den arrest, op 26 december 1990 gewezen door het Hof van Beroep te
mr. Biitzler.

Nr. 232
2e KAMER - 8 januari 1991

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING EERSTE BESLISSING VAN DE
RAADKAMER - TERMIJN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - AAN HET ONDERZOEKSGERECHT
VOOR TE LEGGEN DOSSIER.

1o De raadkamer moet over de handha-

ving van de voorlopige hechtenis uitspraak doen binnen vijf dagen die volgen op de dag van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding (1).
(Art. 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)

2° Het onderzoeksgerecht dat dient te

beslissen of er grand bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis,
moet in beginsel uitspraak doen op
grand van het volledige dossier,· niet
naar recht verantwoord is het arrest
waarin de kamer van inbeschuldigingstelling het ontbreken van bepaalde
stukken rechtvaardigt met de overweging dat de verklaringen die zij bevatten alleszins nog op hun waarachtigheid moeten worden gecontroleerd.
(Artt. 21, § 3, en 30, § 2, vierde lid, en,
§ 4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

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

(1) Zie : Cass., 10 mei 1989, A.R. nr. 7520
(A.C., 1988-89, nr. 515). Niettegenstaande de op
het tweede middel uitgesproken vernietiging
moest het Hof het eerste middel onderzoeken,
aangezien het, indien gegrond, zou geleid hebben tot vernietiging zonder verwijzing.

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de middelen, in
zoverre daarin schending wordt aangevoerd van artikel 97 van de
Grondwet, naar recht falen, nu dit
artikel niet van toepassing is op de
onderzoeksgerechten die uitspraak
doen ter zake van voorlopige hechtenis;
Wat het overige van de middelen
betreft:
Over het eerste middel gesteld als
volgt: schending van artikel 21, par. 1,
en art. 23, ten 4°, van de wet van
20.7.1990 op de voorlopige hechtenis, alsook van art. 97 van de Grondwet,
doordat het thans bestreden arrest in
antwoord op de in regelmatig neergelegde besluiten ontwikkelde stelling van eiser: « Uit de tekst van de wet blijkt duidelijk dat het bevel tot aanhouding
geldig is gedurende een termijn van 5
dagen te rekenen vanaf de tenuitvoerlegging. De tenuitvoerlegging vond plaats
op 9.12.1990 te 12.00 uur, zodat het bevel
tot aanhouding geldig is vanaf dit ogenblik. Het bevel tot aanhouding is bijgevolg geldig 9, 10, 11, 12 en 13 december
1990 •, enkel opmerkt : • Dat de gronden
van het aanhoudingsbevel op oordeelkundige wijze door de Raadkamer onderzocht werden met weerlegging van de
ten deze neergelegde conclusie »;
terwijl art. 97 van de Grondwet vereist
dat elke rechterlijke beslissing met beweegredenen omkleed wordt, en dat een
onvoldoende motivering gelijkstaat met
een afwezigheid van motivering, dat
eveneens artikel 23, ten 4°, van de wet
van 20.7.1990 de raadkamer, en des te
meer de kamer van inbeschuldigingstelling, de verplichting oplegt om te antwoorden op de conclusies van de partijen; uit de tekst van de wet zelf duidelijk
blijkt dat de termijn voorzien in artikel
20, par. 1, eerste lid, impliceert dat de
dies a quo dient inbegrepen te zijn in de
termijn en de dies ad quem niet; immers
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in het andere geval de verdachte op de
doordat het thans bestreden arrest in
dag van de tenuitvoerlegging in voorlopi- antwoord op de in regelmatig neergelegge hechtenis zou vertoeven zonder dat de besluiten ontwikkelde stelling van eideze voorlopige hechtenis gedekt is door ser « Bij inzage van het dossier dient
een geldig aanhoudingsbevel; het bestre- echter vastgesteld te worden dat de proden arrest op deze argumentatie als dus- cessen-verbaal met betrekking tot deze
danig niet antwoordt en dat de hierbo- ondervraging van 20.12.1990 zich niet in
ven geciteerde motivering ter afwijzing het dossier bevonden. Dit maakt een
van het door eiser ingeroepen middel ze- schending van de rechten van de verdeker niet als voldoende motivering kan diging uit en een inbreuk op art. 30, par.
beschouwd worden :
2 en 4, van de wet van 20.7.1990 », enkel
opmerkt : << Dat bovendien de rechten
Overwegende dat ingevolge de be- van de verdediging niet geschonden werpaling van artikel 21, § 1, van de den ten gevolge van de niet-overmaking
het laatste proces-verbaal van verwet van 20 juli 1990 betreffende de van
hoor, door alleszins de afgelegde verklavoorlopige hechtenis het door de on- ringen door de onderzoeksrechter dienen
derzoeksrechter verleende bevel tot gecontroleerd te worden op hun waaraanhouding geldig is tot en met de achtigheid »,
vijfde dag na de dag waarop het
terwijl art. 30, par. 2, van de voormelwerd ten uitvoer gelegd;
de wet van 20.7.1990 voorziet dat alle
stukken door de procureur des Konings
Overwegende dat de appelrechters dienen bezorgd te worden aan de procudoor hun motivering de redenen reur-generaal bij het hof van beroep; art.
overnemen van de beroepen be- 30, par. 4, voorziet dat het gerecht dat
schikking, waar gezegd wordt « dat over het hoger beroep beslist, uitspraak
de beslissing van de raadkamer met doet, rekening houdend met de omstanbetrekking tot de handhaving van digheden van de zaak op het ogenblik
de voorlopige hechtenis moet gena- van zijn uitspraalc; het bestreden arrest
in zijn hierboven geciteerde motivering
men worden ten hoogste 5 dagen te niet
antwoordt op de door eiser ingeroerekePen vanaf de tenuitvoerlegging pen argumentatie en dat de hierboven
van het bevel tot aanhouding, over- geciteerde motivering zeker niet als voleenkomstig artikel 21 van de wet doende motivering kan beschouwd worvan 20 juli 1990; de dies a quo is den conform art. 97 van de Grondwet :
niet inbegrepen, de dies ad quem
Overwegende dat ingevolge de bewel en het gaat om kalenderdagen;
palingen
van artikel 30, §§ 2 en 4,
waar in casu het bevel tot aanhouding ten uitvoer gelegd werd op 9 van de wet van 20 juli 1990 betrefdecember, moet de beschikking van fende de voorlopige hechtenis, het
de raadkamer uiterlijk op 14 decem- gerecht dat over het hoger beroep
ber 1990 verleend worden wat in ca- beslist, uitspraak dient te doen rekening houdend met de omstandighesu gebeurt »;
den van de zaak op het ogenblik
Overwegende dat de appelrechters van zijn uitspraak, derhalve in de
door overneming van die motivering regel op grand van een dossier dat
eisers verweer verwerpen, zodoende alle stukken van het onderzoek bezijn desbetreffende conclusie beant- vat;
woorden, en hun beslissing regelmaOverwegende dat de appelrechters,
tig met redenen omkleden en naar door te zeggen dat « alleszins de afrecht verantwoorden;
gelegde verklaringen door de onderzoeksrechter dienen gecontroleerd
Dat het middel niet kan worden te worden op hun waarachtigheid »,
aangenomen;
het ontbreken in het dossier van
« het laatste proces-verbaal van verOver het tweede middel gesteld als hoor » niet naar recht verantwoorvolgt: schending van art. 30, par. 2, vier" den;
de lid, en art. 30, par. 4, van de wet van
Dat het middel in zoverre gegrond
20.7.1990 alsook van art. 97 van de
is;
Grondwet,
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I. In zoverre de voorziening geOm die redenen, zonder dat er
grond is tot nader onderzoek van richt is tegen de beslissing op de
het derde middel, dat niet tot cassa- strafvordering :
tie zonder verwijzing kan leiden,
Over het middel : schending van de arvernietigt het bestreden arrest; be- tikelen
202, 1°, en 21lbis van het Wetveelt dat van dit arrest melding zal hoek van Strafvordering,
worden gemaakt op de kant van het
doordat het bestreden vonnis dat uitvernietigde arrest; laat de kosten spraak doet bij wege van een nieuwe beten laste van de Staat; verwijst de schikking na het beroepen vonnis te hebzaak naar het Hof van Beroep te ben vernietigd dat eiser met uitstel voor
Antwerpen, kamer van inbeschuldi- de duur van drie jaar veroordeelt tot een
geldboete van 50 frank, verhoogd tot
gingstelling, anders samengesteld.
3.000 frank en tot een vervangende ge8 januari 1991 -2• kamer - Voorzit- vangenisstraf van 15 dagen, eiser veroorter: de h. D'Haenens, waarnemend voor- deelt tot een geldboete zonder uitstel van
zitter - Verslaggever: de h. Holsters 50 frank, verhoogd tot 3.000 frank, en tot
Gelijkluidende conclusie van de h. De- een vervangende gevangenisstraf van
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: een maand,
mr. P. Dekeersmaeker, Antwerpen.
terwijl, als een strafverzwaring in de
zin van de artikelen 202, 1°, en 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering
moet worden beschouwd, de verlenging
van de duur van de vervangende gevangenisstraf alsook de intrekking van het
voordeel van het uitstel; zulks ook het
geval is wanneer de appelrechter het
vonnis teniet doet en uitspraak doet bij
wege van een nieuwe beschikking,
Nr. 233
eerste onderdeel, de appelrechter, op
het enkele boger beroep van eiser, niet
2• KAMER - 9 januari 1991
zonder artikel 202, 1°, van het Wetboek
van Strafvordering te schenden de tegen
hem uitgesproken straffen mocht verHOGER BEROEP - STRAFZAKEN
zwaren; dat derhalve het bestreden vonnis, door de duur van de vervangende
STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE
BEKLAAGDE ALLEEN - VERNIETIGING VAN
gevangenisstraf te verlengen van 15 dagen tot een maand en eiser het voordeel
HET BEROEPEN VONNIS - STRAFVERZWAvan het uitstel te ontzeggen, bovengeRING - EENSTEMMIGHEID.
noemd artikel 202, 1°, schendt;
Op het enkele hager beroep van de beklaagde, kan diens toestand niet worW at het eerste onderdeel betreft :
den verzwaard, zelfs als de appelrechter het beroepen vonnis tenietdoet (1).
Overwegende dat de appelrechter,
op het enkele hoger beroep van de
beklaagde, van de zaak kennis
(STANO)
neemt enkel in zoverre ze de belangen van die beklaagde raakt;
ARREST ( vertafing)
Overwegende dat het bestreden
(A.R. nr. 8585)
vonnis niet zonder de in het middel
aangegeven wetsbepaling te schenHET HOF; - Gelet op het bestre- den, de toestand van eiser kon verden vonnis, op 28 juni 1990 in hoger zwaren, enerzijds, door het hem in
beroep gewezen door de Correctio- eerste aanleg toegekende uitstel in
nele Rechtbank te Bergen;
te trekken en de hoofdstraf te hand-----------------! haven, anderzijds, door de duur van
de vervangende gevangenisstraf te
(1) Cass., 3 dec. 1985, A.R. nr. 9670 (A.C.,
1985-86, nr. 226); zie Cass., 6 november 1985, verlengen van vijftien dagen tot een
maand;
A.R. nr. 4455 (ibid., 1985-86, nr. 148).
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Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 234

5° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.2
E.V.R.M. - VERDACHTE DIE GEBOEID VOOR
DE RECHTER VERSCHIJNT.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel, dat
niet tot cassatie zonder verwijzing
kan leiden, verleent akte van de afstand van de voorziening, in zoverre
zij gericht is tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering; vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende
in hoger beroep.

ART.
14.2 I.V.B.P.R. - VERDACHTE DIE GEBOEID
VOOR DE RECHTER VERSCHIJNT.

1o Niet onwettig is het arrest waarbij de

kamer van inbeschuldigingstelling de
voorlopige hechtenis handhaaft, wanneer wordt vastgesteld dat het dossier
gedurende twee dagen v66r de verschijning voor de raadkamer ter beschikking is gehouden van de verdachte en diens raadsman, dat aan verdachtes raadsman door de griffier
bericht is gegeven van de verklaring
van hager beroep en van de datum
van de terechtzitting van de kamer
van inbeschuldigingstelling, dat de verdediging geweigerd heeft de verdaging
van de zaak te vragen om inzage te
kunnen nemen van het dossier en dat
niet wordt betoogd dat een door de
procureur des Konings aan de procureur-generaal bij het hof van beroep
bezorgd stuk niet aan tegenspraak was
onderworpen. (Artt. 21, § g, en go, § 2,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

9 januari 1990 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
2°

Nr. 2g4
2•

KAMER -

9 januari 1991

en go Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel ten betoge dat, naar aanleiding van een procedure voor de kamer
van inbeschuldigingstelling die geroepen was uitspraak te doen over de
handhaving van de voorlopige hechtenis, het door de griffier aan verdachtes
raadsman gegeven bericht minder dan
twee dagen v66r de terechtzitting bij
de geadresseerde is toegekomen, wanneer niet wordt gepreciseerd waarom
het recht van verdediging hierdoor zou
zijn gehinderd (1).

4° Art. 5.2 E. V.R.M. heeft betrekking op

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING.

de arrestatie en niet op de Jatere beslissingen die de handhaving van de
voorlopige hechtenis bevelen (2).
5° en 6° Geen schending van art. 6.2

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT AAN DE RAADSMAN.

go CASSATIEMIDDELEN

_

ONDUIDE-

LIJKE MIDDELEN - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS.

4° RECHTEN VAN DE MENSE.V.R.M. -

DRAAGWIJDTE.

ART. 5.2

E. V.R.M. en art. 14.2 L V.B.P.R. valt af
te Jeiden uit de enkele omstandigheid
dat verdachte, die geen vaste woonplaats heeft en kart geleden was antvlucht, geboeid voor het onderzoeksgerecht verschijnt.

1----------------(1) Zie Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5520 (A.C.,
1986-87, nr. 267).
(2) Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 4017 (A.C.,
1984-85, nr. 281).

Nr. 234

HOF VAN CASSATIE
(WOUTERS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8806)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 januari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, enerzijds, impliciet doch onmiskenbaar, door te verwijzen naar
de beroepen beschikking, vaststelt
dat het dossier overeenkomstig artikel 22 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis
gedurende twee dagen v66r de verschijning voor de raadkamer ter beschikking is gehouden van de verdachte en van zijn raadsman, anderzijds, dat, naar het vereiste van
artikel 30 van die wet, aan verdachtes raadsman bericht is gegeven van
de verklaring van hager beroep en
van de datum van de terechtzitting
door de griffier van het hof van beroep;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting d.d. 28
december 1990 van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, blijkt dat « de
verdediging geweigerd heeft de verdaging van de zaak te vragen ten
einde inzage te kunnen nemen van
het dossier »;
Overwegende dat het middel niet
betoogt dat een door de procureur
des Konings aan de procureur-generaal bij het hof van beroep bezorgd
stuk niet aan tegenspraak is onderworpen;
Overwegende dat het eerste onderdeel faalt naar recht, in zoverre
het schending van de artikelen 22
derde en vierde lid, en 30 van d~
22, derde en vierde lid, en 30 van de
wet van 20 juli 1990 aanvoert en in
zoverre het zich beroept op artikel
5.2 van het Verdrag tot Bescherming
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van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, dat enkel
betre'kking heeft op de arrestatie en
niet op de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat voor het overige
het middel, in zoverre het de schending van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging en van artikel 5.4 van genoemd verdrag aanvoert, niet ontvankelijk is wegens
onduidelijkheid,, nu het niet aangeeft waarom het feit dat aan de
raadsman van eiser gestuurd bericht minder dan twee dagen v66r
de terechtzitting bij hem is toegekomen in de gegeven omstandigheden
van de zaak de uitoefening van het
recht van verdediging van eiser
heeft belemmerd;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, die geen vaste woonplaats had en sedert kort was ontvlucht, om veiligheidsredenen geboeid is gebleven opdat hij ter
beschikking zou blijven van het gerecht;
Overwegende dat, enerzijds, uit de
artikelen 2, lid 2, b, en 5, lid 1, c,
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden blijkt dat
dwang gewettigd is wanneer er redelijke gronden aanwezig zijn om
aan te nemen dat het noodzakelijk
is een regelmatig in hechtenis genamen en voor de gerechtelijke overheid geleid persoon te beletten te
ontvluchten nadat een strafbaar feit
werd begaan waarvan hij op aannemelijke gronden wordt verdacht; dat
uit de bekritiseerde maatregel geen
schending van de artikelen 6.2 van
het Verdrag en 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke
en politieke recl:ten kan worden afgeleid;
Overwegende dat, anderzijds, de
appelrechters uit die vaststelling
he~_ben ku~nen afleiden dat er nog
alhJd ernshge redenen zijn om te
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Nr. 235

vrezen dat eiser zich aan de opspogewezen (1). (Artt. 407 en 413 Sv.; artt.
22, 30 en 31 Wet Voorlopige Hechtenis
ringen van het gerecht zal onttrek1990.)
ken;
Dat het arrest aldus naar recht is
verantwoord; dat derhalve de grief
(DEMESMAEKER)
betreffende het gevaar voor herhaling, ook al was hij gegrond, geen
(A.R. nr. 8813)
invloed kan hebben op de wettigheid van de beslissing en niet tot
9 januari 1991 - 2" kamer - Voorzitcassatie zou kunnen leiden;
ter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer -

Gelijkluiden-

Dat het middel niet kan worden de conclusie van de h. Declercq, advocaa t-generaal.
aangenomen;
En overwegende dat de substantiE:\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kos- Nr. 236
ten.
9 januari 1991 - 2" kamer - Voorzit1e KAMER - 10 januari 1990
ter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.F. de VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING

DIEFSTAL VAN HET VERZEKERDE VOERTUIG
- FOUT VAN DE VERZEKERDE - ONGEVAL VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR.

Raedt, Brussel.

Nr. 235

2"

KAMER -

1° VOORZIENING

9 januari 1991

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - IN EERSTE AANLEG GEWEZEN BESLISSING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - CASSATIEBEROEP.

1° en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beschikking van de
raadkamer tot bevestiging van de voorlopige hechtenis, aangezien zodanige
beschikking niet in Jaatste aanleg is

Art. 3. W:A.M.-wet, dat d~ dekking van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de die! van het verzekerd voertuig
door de verzekering uitsluit, belet niet
dat de verzekeraar zijn tegemoetkoming moet verlenen als de getroffene
van een door de die! veroorzaakt ongeval aantoont dat de verzekerde, inzonderheid de garagehouder die houder is
van het voertuig, een fout heeft begaan die met de schade een oorzakeJijk verband vertoont. (Impliciet.) (1)
N oot arrest nr. 235 :
(1) Zie Cass., 25 april 1984, A.R. nr. 3571
(A.C., 1983-84, nr. 493).
Noot arrest nr. 236 :
(1) Zie Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79,
999); cone!. adv.-gen. Dumon bij Ben.GH., 22
dec. 1981, J.T., 1982, 510; R. PIRET, « La ioi beige du 1er juillet 1956 sur !'assurance obligatoire », Rev. trim. dr. com., 1956, biz. 628;
R.P.D.B., Aanv. dl. III, V" « Assurances terrestres (Contrats particuliers) », nr. 807.

Nr. 236
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(D'IETEREN N.V. T. UNAT N.V., LAUWERS)
ARREST ( verta/ing)

(A.R. nr. 8822)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1989 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
gewijzigd bij de wet van 4 juli 1972,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis, zegt dat de vordering tot tussenkomst van eiseres, in haar
hoedanigheid van houder van het door
verweerster verzekerde voertuig op het
ogenblik van de. diefstal, tegen verweerster niet gegrond is, en die vordering
van eiseres afwijst, op grond: « ... dat de
fout van (eiseres), waarvoor zij de tussenkomst van (verweerster) vraagt, een
fout van toezicht in en organisatie van
de garage is; dat een dergelijke fout, die
samenhangt met het beheer van haar
handelsonderneming, door de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen niet wordt gedekt; dat aileen de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
die
voortvloeit uit het verkeer van een motorrijtuig verzekerd is; dat die verzekering immers de schade dekt die voortvloeit uit gebeurtenissen die verkeersongevailen zijn, dat wil zeggen dat zij in
het verkeer zijn gebeurd ... ; dat zodra
het risico buiten het toepassingsgebied
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen valt, het feit
of (eiseres) op het ogenblik van de diefstal houder van het voertuig was, niet
ter zake dienend is •,
terwijl artikel 3 van de wet van 1 juli
1956 in zijn eerste lid bepaalt dat « de
verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van
het verzekerde voertuig moet dekken »;
uit de samenlezing van de artikelen 2,
§ 1, eerste lid, en 3, derde lid, van de bovenvermelde wet volgt dat de door de
verzekeraar gedekte burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid
is voor de schade veroorzaakt door het
verzekerd voertuig dat op de openbare weg
of op daarmee gelijkgestelde terreinen
rijdt; het arrest in feite vaststelt dat de
diefstal van het voertuig aileen mogelijk
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was door de nalatigheid van eiseres en
dat haar fout een oorzakelijk verband
vertoont met het door de dief veroorzaakte verkeersongeval en de daaruit
voortvloeiende schade, « aangezien het
ongeval, zonder die fout, niet zou zijn gebeurd en er geen schade zou zijn geleden »; het arrest daaraan toevoegt « dat
immers, zonder de diefstal die mogelijk
werd door de nalatigheid van (eiseres),
de schade van de heer Lauwers niet zou
zijn veroorzaakt zoals ze zich heeft voorgedaan »; het arrest aldus op onaantastbare wijze vaststelt dat eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van het door de dief
veroorzaakte verkeersongeval; het voor
de toepassing van de wet van 1 juli 1956
niet ter zake doet of de aan eiseres ten
laste gelegde fout een fout van toezicht
in of organisatie van haar garage is, nu
de rechter vaststelt dat die fout niet aileen een oorzakelijk verband vertoont
met de diefstal van het voertuig, maar
ook met de schade waarvan de vergoeding wordt gevraagd; de rechter, nu hij
vaststelt, enerzijds, dat de schade te wijten was aan een verkeersongeval en, anderzijds, dat eiseres een fout had begaan
die met die schade een oorzakelijk verband vertoonde, kan beslissen dat de
aansprakelijkheid van eiseres, de houder
van het voertuig, buiten het toepassingsgebied van die wet valt (schending van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen en inzonderheid van § 1, eerste
lid, van artikel 2 en van het eerste en
het derde lid van artikel 3 van de wet
van 1 juli 1956, gewijzigd bij de wet van
4 juli 1972) :
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres, nu zij niet de vereiste voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de diefstal van het voertuig te voorkomen, dat haar was
toevertrouwd voor onderhoud en afstelling, een fout heeft begaan die
een oorzakelijk verband vertoont
met het door de dief van dat voertuig veroorzaakte verkeersongeval,
en eiseres veroordeelt tot vergoeding van de schade die de verweerder Lauwers door dat ongeval heeft
geleden:
Overwegende dat naar luid van
artikel 3 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
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rijtuigen, « de verzekering de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
moet dekken van de eigenaar, van
iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, zulks met uitzondering van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal
of geweldpleging de macht over het
motorvoertuig hebben verschaft »;
Dat het hof van beroep, nu het
oordeelt dat eiseres door haar fout
had bijgedragen tot de door de verweerder Lauwers geleden schade
ten gevolge van het verkeersongeval
dat werd veroorzaakt met het door
de eerste verweerster verzekerde
voertuig, de vordering van eiseres
tegen die verzekeraar niet mocht afwijzen zonder na te gaan of eiseres,
zoals zij betoogde, houder was van
het voertuig;
Dat het arrest, nu het, op grond
van de in het middel weergegeven
redenen, beslist dat het niet ter zake deed of eiseres op het ogenblik
van de diefstal houder was van het
voertuig, voornoemd
artikel
3
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond

Nr. 237
1e

KAMER -

10 januari 1990

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUITE - WEGENFONDS - IN HUUR NEMEN VAN HET ONTEIGENDE GOED - VERGOEDING VERSCHULDIGD AAN DE ONTEIGENDE.

Wanneer krachtens art. 13 wet van 3
aug. 1955 betreffende het Wegenfonds,
dit fonds een onroerend goed in huur
neeint, in afwachting dat kan worden
onteigend, verplicht art. 11 Gw. niet
dat aan de onteigende, als vergoeding
voor de huur, interest wordt toegekend, berekend op de onteigeningsvergoedingen vanaf het bezitsverlies.
(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE BRUSSEL T. WEGENFONDS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8871)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 januari 1989 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;

Over het middel : schending van de artikelen 11, 97 van de Grondwet en 13 van
de wet van 9 augustus 1955 betreffende
het Wegenfonds, gewijzigd bij de wet
van 6 juli 1964 en bij de wet van 25 jaOm die redenen, vernietigt het be- nuari 1967,
doordat het bestreden vonnis verweerstreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van der veroordeelt om aan eiser 10.000
in hoofdsom te betalen, zijnde het
eiseres tegen de eerste verweerster; frank
bedrag van de vergoeding voor de huur
beveelt dat van dit arrest melding vanaf september 1969 tot 21 mei 1970, op
zal worden gemaakt op de kant van grond dat, naar rechtsleer en rechthet gedeeltelijk vernietigd arrest; spraak, de onteigende als vergoeding wehoudt de kosten aan en laat de be- gens in huur nemen, recht heeft op de
slissing daartomtrent aan de feiten- gerechtelijke interest, die vanaf de inberechter over; verwijst de aldus be- zitneming wordt berekend op alle verperkte zaak naar het Hof van Be- goedingen die hem in het onteigeningsgeding worden toegekend; dat elk conroep te Bergen.
creet geval echter volgens de feitelijke
omstandigheden moet worden onder10 januari 1990 - 1• kamer - Voorzit- zocht; dat te dezen het litigieuze perceel
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter in gebruik was genomen zonder dat eiVerslaggever: de h. Verheyden- Gelijk- ser ooit maar had doen blijken van zijn
Juidende conclusie van h. Piret, advo- bedoeling om het perceel op een andere,
caat-generaal - Advocaten : mrs. De meer winstgevende wijze te exploiteren;
Bruyn en Dassesse.
dat derhalve de toekenning v:an een ver-

is;
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goeding, zoals die welke is gevorderd,
een overdreven vergoeding en een ongewettigde verrijking tot resultaat zou hebben, die in strijd is met het billijkheidsbeginsel; dat rekening dient te worden
gehouden met het inkomen dat de eigenaar uit zijn goed trok; dat te dezen het
kadastraal inkomen van het perceel (nr.
133/R) 1.500 frank per hectare bedraagt
en dat de door de tussenkomende partij
voor de 5 ha 18 a betaalde pacht, iets
meer dan 7.000 frank bedroeg, terwijl de
rest van het perceel niets opbracht; dat
derhalve de vergoeding voor het in huur
nemen vanaf september 1969 tot 21 mei
1970, op welke datum verweerder het bezit heeft gekregen overeenkomstig artikel 11 van de wet van 26 juli 1962, op
10.000 frank dient te worden bepaald,
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houden met het inkomen dat eiser, de eigenaar, uit zijn onteigend goed trok, te
weten 10.000 frank, in plaats van rekening te houden met de waarde van dat
goed, namelijk de vergoeding die aan eiser in het kader van de onteigeningsprocedure is toegekend (schending van de
artikelen 11 van de Grondwet en 13 van
de wet van 9 augustus 1955 betreffende
het Wegenfonds):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens het
middel, eiser het bedrag van de door
hem ex artikel 13 van de wet van 9
augustus 1955 betreffende het Wegenfonds gevorderde huurvergoeterwijl, ...
ding schat op het bedrag van de getweede onderdeel, luidens artikel 13 rechtelijke interest, berekend, vanaf
van de wet van 9 augustus 1955 betref- de dag waarop zijn onroerend goed
fende het Wegenfonds, de onteigenaar, in huur is genomen, op alle vergoein afwachting dat tot de onteigening kan
worden overgegaan, gemachtigd is tot dingen die hem in het onteigeningshet in huur nemen voor de duur van een geding zijn toegekend;
jaar van de door hem, naarmate van de
behoeften, te bepalen percelen die voor
het aanleggen van de autoweg en van de
toegangswegen ervan vereist zijn, en de
voor huur of schade verschuldigde vergoedingen in der minne moeten worden
bepaald; uit dat artikel 13 volgt dat een
vergoeding verschuldigd is voor het in
huur nemen, maar dat geen regel is vastgesteld om te bepalen hoe groot die vergoeding moet zijn; evenwel toepassing
dient te worden gemaakt van artikel 11
van de Grondwet, volgens hetwelk niemand van zijn eigendom kan worden
ontzet dan ten algemenen nutte, in de
gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande
schadeloosstelling; krachtens dat artikel
11 van de Grondwet en meer bepaald
krachtens het in die grondwetsbepaling
neergelegde wezenlijk beginsel van de
voorafgaande vergoeding, de aan de onteigende toe te kennen gerechtelijke interest moet worden berekend op de onteigeningsvergoedingen vanaf het bezitsverlies dat vanaf het in huur nemen aan de
onteigende alle rechten ontneemt; eiser,
als onteigende, derhalve, bij wijze van
huurvergoeding, recht had op de gerechtelijke interest, die vanaf de inbezitneming van zijn onroerend goed wordt berekend op alle vergoedingen die hem in
het onteigeningsgeding zijn toegekend;
het bestreden vonnis, om de vergoeding
voor het in huur nemen te bepalen, derhalve niet naar recht rekening mocht

Overwegende dat die gerechtelijke
interest te dezen neerkomt op compensatoire interest, die volgens eiser
loopt vanaf het ontstaan van de
schade tot op de dag van de beslissing tot vaststelling van de vergoeding, en die voor de ontwikkeling
van het nadeel tussen die beide data
schadeloos stelt;
Overwegende dat, anders dan het
middel betoogt, artikel 11 van de
Grondwet geen verplichting inhoudt
om als vergoeding voor de huur van
de goederen en in afwachting dat
kan worden onteigend, interest toe
te kennen die wordt berekend op de
onteigeningsvergoedingen vanaf het
bezitsverlies;
Overwegende dat het vonnis beslist « dat het litigieuze perceel
sinds lang in gebruik was genomen
zonder dat eiser ooit maar had doen
blijken van zijn bedoeling om het
perceel op een andere, meer winstgevende wijze te exploiteren; dat
derhalve de toekenning (aan eiser)
van een vergoeding, zoals die welke
hij vorderde, een overdreven vergoeding en een ongewettigde verrijking
tot resultaat zou hebben (... ); dat re-
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Nr. 238

kening dient te worden gehouden 1° Art. 1606 Ger. W. impliceert dat de verkoop na herveiling tot ontbinding van
met het inkomen dat de eigenaar uit
de eerste toewijzing Jeidt (1).
zijn goed trok »;
, Dat het vonnis bovendien vaststelt 2° De pachtovereenkomst, waarvan de
« dat te dezen, het kadastraal inkogevolgen door de uitoefening van het
men van het perceel (...) 1.500 frank
recht van voorkoop van de pachter bij
per hectare bedraagt en dat de
de toewijzing van het gepachte goed
zifn geschorst, treedt opnieuw in werpacht (... ) die voor de verhuring van
king wanneer het goed, wegens een
5 hectaren en 18 aren is betaald,
aan de pachter te wijten herveiling,
iets meer dan 7.000 frank bedroeg,
aan een nieuwe koper wordt toegeweterwijl de rest van het perceel niets
zen (2). (Art. 1600 Ger.W.)
opbracht »;
Overwegende dat de rechtbank op
(RIES T. SCHANUS)
grand van die overwegingen en vaststellingen haar beslissing waarbij
zij << de vergoeding voor het in huur
ARREST ( vertaJing)
nemen vanaf september 1969 tot 21
(A.R. nr. 8872)
mei 1970, op welke datum verweerder het bezit heeft verkregen overHET HOF; - Gelet op het bestreeenkomstig artikel 11 van de wet
van 26 juni 1962 » op 10.000 frank den vonnis, op 11 april 1989 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
bepaalt, naar recht verantwoordt;
Aarlen
in boger beroep gewezen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het middel: schending van de artikelen 1183, 1184, 1234, 1300 van het
Burgerlijk Wetboek, 1600, 1605 en 1606
van het Gerechtelijk Wetboek,
Om die redenen, verwerpt de
doordat het bestreden vonnis, om de
voorziening; veroordeelt eiser in de vordering tot uitzetting van eiser in te
kosten.
willigen, overweegt dat hij de hoedanigheid van pachter verloren had als hoog10 januari 1991 - 1• kamer - Voorzit- ste bieder bij de verkoop van het gepachter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter te goed en niet opnieuw pachter is
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk- geworden na de verkoop na herveiling,
Juidende conclusie van de h. Piret, advo- op grond : << dat er, in tegenstelling tot
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte- wat (eiser) betoogt en de eerste rechter
kier en De Bruyn.
aanneemt, geen toepassing dient te worden gemaakt van de regels inzake
schuldvermenging, zoals die voornamelijk voortvloeien uit de rechtsleer inzake
overdracht onder algemene titel; dat
schuldvermenging immers, volgens de
klassieke theorie, geen eigenlijke wijze
van tenietgaan van de verbintenis, die
Nr. 238
blijft bestaan, maar een beletsel voor de
uitvoering ervan uitmaakt; dat (eisers)
aankoop van de plaatsen die hij vroeger
1e KAMER - 10 januari 1991
pachtte, onmiddellijk heeft geleid tot het
tenietgaan van zijn pachtovereenkomst
en hem van het statuut van pachter
1° KOOP - TOEWIJZING - VERKOOP NA heeft doen overgaan naar dat van eigeHERVEILING- ONTBINDING VAN DE TOEWIJ- naar-exploitant; dat de mogelijkheid van
ZING.

2° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT VOORKOOPRECHT - TOEWIJZING AAN DE
PACHTER - VERKOOP NA HERVEILING - GEVOLGEN M.B.T. DE PACHT.

(1) Rep. not., dl. XIII, boek II, biz. 228, nr.
567.
(2) Rep. not., dl. VIII, boek II, biz. 120, nr.
196.
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een tijdelijke schuldvermenging alleen
in aanmerking moet worden genomen in
de onderstelling dat de koop ontbonden
of herroepen is, om de heer en mevr.
Ries-Trausch terug te plaatsen in hun
hoedanigheid van eigenaars-verpachters
en (eiser) in die van pachter; dat te dezen de koop van 28 november 1985 voltrokken is vanaf de ondertekening van
de akte van toewijzing en dat de vroegere verpachters en hun pachter later die
hoedanigheid niet meer hebben gehad;
dat de nieuwe koper (verweerder), door
de toewijzing na herveiling, in de plaats
(van eiser) is gesteld als eigenaar van de
boerderij; dat (eiser) geen van de bij de
Pachtwet bepaalde beschermingsmaatregelen meer geniet; dat de gebrekkige koper krachtens artikel 1605 van het Burgerlijk Wetboek met de beslagene wordt
gelijkgesteld, zoals dat ook bepaald is in
de door de notaris opgestelde algemene
voorwaarden; dat de toewijzing na herveiling ertoe leidt dat de koper (verweerder) het recht heeft de plaatsen werkelijk in bezit te nemen door uitzetting van
de gebrekkige koper die ze in gebruik
heeft "·
terwijl verkoop na herveiling van
rechtswege leidt tot ontbinding van de
toewijzing op beslag; derhalve de verkoop na herveiling, wanneer zoals te dezen de toewijzing geleid heeft tot schuldvermenging van de hoedanigheden van
pachter en eigenaar-koper, de gevolgen
van die schuldyermenging doet vervallen
en de beslagen eigenaars-verpachters en
de pachter-koper in de oorspronkelijke
toestand terugplaatst, nu de koper na
herveiling eigenaar wordt en de oorspronkelijke beslagene opvolgt en niet
de gebrekkige koper; immers, naar luid
van artikel 1606 van het Gerechtelijk
Wetboek, het verschil tussen de prijs betaald door de gebrekkige koper en die van
de herveiling niet gevorderd kan worden
door die koper, maar door de schuldeisers en nadien door de oorspronkelijk
beslagen partij, wat noodzakelijk impliceert dat zij de partij is die door de koper na herveiling wordt opgevolgd; de
omstandigheid dat artikel 1605 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de regels inzake uitvoerend beslag op onroerend goed bovendien van hun toepassing
zijn op de toewijzing na herveiling, een
procedureregel instelt waaruit niet kan
worden afgeleid dat hij de gebrekkige koper met de beslagene gelijkstelt; zodat
het bestreden vonnis, nu het oordeelt dat
de herveiling de gevolgen van een tijdelijke schuldvermenging niet heeft doen
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vervallen, op grond dat de koper na herveiling rechtstreeks in de plaats in gesteld van de gebrekkige koper die met de
beslagene wordt gelijkgesteld, hetgeen
impliceert dat de herveiling niet leidt tot
ontbinding van de toewijzing na beslag,
het begrip herveiling en de gevolgen ervan miskent (schending van de artikelen
1183, 1184 van het Burgerlijk Wetboek,
1600, 1605 en 1606 van het Gerechtelijk
Wetboek) alsook het begrip schuldvermenging en de gevolgen ervan (scherrding van de artikelen 1234 en 1300 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat artikel 1606 van
het Gerechtelijk Wetboek impliceert
dat de verkoop na herveiling de antbinding van de eerste toewij zing teweegbrengt;
Dat derhalve de pachtovereenkomst waarvan de gevolgen door de
uitoefening van het recht van voorkoop van de pachter, gebrekkige koper, zijn geschorst, opnieuw in werking treedt ten gevolge van de
nieuwe toewijzing;
Dat de rechtbank, door te beslissen dat verweerder, de nieuwe koper, dank zij de toewijzing na herveiling als eigenaar van de boerderij
in eisers plaats in gesteld en dat
laatstgenoemde niet langer door de
Pachtwet wordt beschermd, de aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau, zitting houdende
in hoger beroep.
10 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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1° SCHiP, SCHEEPVAART OVER ZEE - COGNOSSEMENT PARTIJ - GEVOLGEN.

VERVOER
CHARTER-

2° SCHIP, SCHEEPVAART -

VERVOER
OVER ZEE - COGNOSSEMENT - DERDE-HOUDER - RECHTEN - BELANG.

1° Als de charterpartij bepaalt dat de ka-

pitein de cognossementen ondertekent
namens de bevrachter, kan de houder
van een cognossement, dat door de kapitein is ondertekend, doen gelden dat
de bevrachter als vervoerder in het
cognossement wordt aangewezen (1).
(Art. 91 A, § 1, Zeewet)
2° De cognossementhouder heeft, door

het feit aileen dat hij derde-houder is,
het recht en daardoor het belang om
de aan het cognossement verbonden
rechten uit te oefenen (2).
(RHEIN-, MAAS- UND SEESCHIFFAHRTSKONTOR
GMBH (R.M.S.) T. SOCIETE DE STOCKAGE D'HYDROCARBURES ET DE TRANSPORT PAR PIPELINES (SOTRAPIL); SIRIUS-SCHIFFAHRTS GMBH &
C0 , K.G., T. SOCIETE DE STOCKAGE D'HYDROCARBURES ET DE TRANSPORT PAR PIPELINES (SOTRAPIL))
ARREST

(A.R. nrs. 6853 en 6854)

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

-----------------1
(1) en (2) Zie Cass., 9 sept. 1966 (A.C., 1967
32) met voetnoot E.K.; R. DE SMET, << Du droit
a indemnite du chef de manquant ou d'avarie
en matiere de transport sous connaissement »,
R.C.J.B., 1968, 126 e.v.; J. VAN RYN en J. HEENEN, P1:incipes de droit commercial, t. IV
(1988), nr. 909, biz. 777; R. RoLAND, « Overzicht
van
de
rechtspraak
Scheepvaartrecht
(1968-1975) •, T.P.R., 1976, nr. 69 e.v., biz. 120
e.v.; Cass., 18 sept. 1987, A.R. nr. 5346 (A.C.,
1987-88, nr. 38), met voetnoot 1.

Nr. 239

Overwegende dat de voorzieningen ingeleid onder de nummers 6853
en 6854 van de algemene rol tegen
hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze
dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van Rhein-,
Maas- und Seeschiffahrtskontor :
Over het middel: schending van de artikelen 702, 744, 807, 1042 en 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, van het
algemeen beginsel van het recht van
verdediging, van het beschikkingsbeginsel dat de autonomie van de procespartijen bij het bepalen van de grenzen
van hun geschil voorschrijft - zoals bevestigd in voormelde wetsbepalingen en van de artikelen 1121, 1134, 1165 van
het Burgerlijk Wetboek, 87 en 91, A, 1, a
en b, van de gecoordineerde wetten op
de zee- en binnenvaart, die titel II van
hoek II van het Wetboek van Koophandel vormen,
doordat het hof van beroep eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van
696.982 frank, vermeerderd met de interesten en de kosten, na onder meer te
hebben vastgesteld dat « Sirius Schiffahrts G.m.b.H. & C0 , K.G. », haar schip
« Herm J. » voor drie maanden aan eiseres heeft vervracht bij charterpartij van
11 december 1981 en dat de firma « Vallourec » de door haar aan verweerster
verkochte stalen buizen in voormeld
schip liet inladen, « waarna te Gent op
24 december 1981 een cognossement
·(werd) opgesteld •, op de volgende gronden : « De derde houder van het cognossement kan zijn vordering in vergoeding
van de schade aan de vervoerde goederen instellen tegen de " vervoerder ".
Overeenkomstig artikel 91, A, 1, a, van
de Zeewet wordt onder vervoerder verstaan de eigenaar van het schip of de bevrachter die een vervoerovereenkomst
aangaat met een inlader. ( ...) (Eiseres)
(...) stelt dat (verweerster) haar niet kan
aanspreken omdat zij geen eigenaar is
van het schip en omdat het cognossement door de kapitein is getekend. Dat
(eiseres) geen eigenaar is van het schip
is juist. Het is ook juist dat het cognossement door de kapitein is ondertekend.
Uit artikel 9 van de tijdsbevrachtingsovereenkomst volgt evenwel dat de kapitein, alhoewel aangesteld door de rederij,
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cognossementen ondertekent namens de
bevrachter. Op grond van de aldus tussen (eiseres) en de firma Vallourec gesloten vervoerovereenkomst is derhalve ook
(eiseres) als "vervoerder" te aanzien •.

terwijl, ...
tweede onderdeel, hoewel luidens artikel 87 van de gecoordineerde wetten op
de zee- en binnenvaart het cognossement
rechtsgeldig is tussen alle bij de lading
betrokken partijen, uit artikel 91, A, 1, b,
blijkt dat de rechten en verplichtingen in
de betrekkingen tussen de vervoerder en
de derde-cognossementhouder en onder
meer de rechten van laatstgenoemde tegenover de vervoerder uitsluitend en
zelfstandig geregeld worden door de bepalingen van het cognossement zelf; de
derde-cognossementshouder
bijgevolg
zijn rechten uitsluitend put uit dit cognossement en een tijdbevrachter slechts
tot schadevergoeding wegens averij kan
aanspreken in zoverre de bepalingen van
het cognossement hem de hoedanigheid
van « vervoerder » verlenen, doch geenszins om de enkele reden dat uit een beding van de tijdbevrachtingsovereenkomst, waarbij de derde-cognossementhouder geen partij was, blijkt « dat de
kapitein (...) cognossementen ondertekent namens de bevrachter »; zodat het
hof van beroep, door het tegendeel te beslissen en zonder vast te stellen dat
voormelde overeenkomstig een beding
ten voordele van een derde bevat (schending van de artikelen 1121, 1134 en 1165
van het Burgerlijk Wetboek), zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 87 en 91, A,
1, a en b, van de Zeewet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
91, A, 1, a, van de Zeewet, « "vervoerder " omvat de eigenaar van het
schip of de bevrachter die partij is
bij een vervoerovereenkomst met
een afzender »;
Overwegende dat die bepaling
meebrengt dat voor het bepalen van
de rechten die de derde-cognossementhouder uit het cognossement
put, dient te worden nagegaan wie
als bevrachter het cognossement
heeft uitgegeven en tegen wie de
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cognossementhouder derhalve zijn
aanspraken kan richten; dat aan de
regel dat de cognossementhouder
zijn rechten uit het cognossement
put, dan ook geen afbreuk wordt gedaan doordat wordt vastgesteld wie
het cognossement heeft uitgegeven;
dat, als de charterpartij bepaalt dat
de kapitein de cognossementen on.dertekent namens de bevrachter, de
houder van een cognossement dat
door de kapitein is ondertekend,
kan doen gelden dat de bevrachter
als vervoerder wordt aangewezen in
het cognossement;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
II. Op de voorziening van SiriusSchiffahrts GmbH :
Over het middel : schending van de artikelen 17, 18 van het Gerechtelijk Wethoek, 89, 91 der gecoordineerde wetten
op de zee- en binnenvaart, vormend titel
II van hoek II van het Wetboek van
Koophandel, en 1984 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat, het Hof van Beroep te Gent
- na vooreerst te hebben aangenomen
dat Sotrapil derde houdster was van het
cognossement, waardoor de aan haar
door de firma Vallourec verkochte koopwaar werd gedekt, en zij uit dien hoofde
gerechtigd was een vordering in te stellen tegen de zeevervoerder, en verder te
hebben vastgesteld : « Dat de schade wegens de averij uiteindelijk niet ten laste
van de derde houder van het cognossemimt maar ten laste van een andere persoon komt, (belet) de derde houder van
het cognossement niet de rechtsvordering in schadevergoeding uit te oefenen.
Men heeft immers altijd het recht en belang betaling te bekomen van hetgeen
waarvan men schuldeiser is, zelfs als men
de opbrengst van die betaling aan een
ander zou moeten overmaken. Ter zake
heeft (verweerster) als derde houdster
van het cognossement derhalve wel degelijk niet enkel de hoedanigheid maar
ook belang om de rechtsvordering in
schadevergoeding uit te oefenen en overeenkomstig de bepalingen van artikel 91
van de Zeewet te laten beoordelen, ook
al zou ze bij haar betalingen aan de verkoper de gelden schade in mindering
hebben gebracht. Dat de verzekeringsmaatschappij Colonia na de inleiding
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van dit geding (verweerster) heeft vergoed en dat (verweerster) bij deze betaling
deze
verzekeringsmaatschappij
rechtsgeldig heeft gesubrogeerd in haar
rechten en haar rechtsvorderingen, zoals
blijkt uit voormeld stuk 54, laat deze verzekeringsmaatschappij toe om dit geding
ten name van (verweerster) verder te
zetten op grond van een stilzwijgende
conventie van naamlening '' - eiseres,
samen met de partij thans opgeroepen
tot bindendverklaring van het te wijzen
arrest, veroordeelt tot betaling aan verweerster van de som van 696.982 frank,
ten titel van vergoeding voor de door
laatstgenoemde geleden schade ingevolge averij aan een lading, vervoerd vanuit
Gent naar Bizerte, waarvoor eiseres als
scheepseigenaar aansprakelijk is overeenkomstig artikel 91, A, 1, a, van de
Zeewet,
terwijl, eerste onderdeel, hoewel de
derde houder van een cognossement
weliswaar recht heeft op de aflevering
van de goederen, zoals deze zijn bepaald
in het cognossement, en tevens over de
vereiste hoedanigheid beschikt om tegen
de kapitein in rechte op te treden ten
einde herstel te krijgen van de door de
goederen tijdens het vervoer opgelopen
schade, deze niettemin het bestaan van
een eigen belang bij de vordering dient
te bewijzen; bedoeld belang bij de derde
houder van het cognossement niet !anger
bestaat wanneer deze reeds vergoeding
heeft gekregen voor de schade aan de
goederen toegebracht tijdens het vervoer; het arrest, door te beslissen dat
verweerster Sotrapil haar belang bij de
ingestelde vordering bewaarde zelfs zo
zij het bedrag van de door haar geleden
schade zou hebben aangerekend op de
factuur van de verkoper, zijnde de firma
Vallourec en zij daarnaast vergoeding
zou hebben gekregen van de verzekeringsmaatschappij Colonia, die in haar
rechten zou zijn gesubrogeerd, de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wethoek schendt, alsmede tot staving van
voormelde beslissing ten onrechte aanneemt dat uitsluitend de derde houder
van het cognossement schadevergoeding
kan vorderen van de zeevervoerder
(schending van de artikelen 89 en 91 van
de wetten betreffende de zee- en binnenvaart);

averij uiteindelijk niet ten laste van
de derde houder van het cognossement maar ten laste van een andere
persoon komt, belet de derde houder
van het cognossement niet de
rechtsvordering in schadevergoeding
uit te oefenen »;
Overwegende dat het arrest aldus
terecht de door verweerster opgeworpen betwisting van het ontbreken van belang verwerpt; dat de
functie die het verhandelbaar cognossement in het rechtsverkeer
heeft, meebrengt dat de cognossementhouder door het feit alleen dat
hij derde houder is, het recht en
daardoor het belang heeft om de
aan het cognossement verbonden
rechten uit te oefenen; dat dit inzonderheid geldt als de houder van het
cognossement houder is als lasthebber;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, voegt de voorzieningen ingeleid onder de nummers
6853 en 6854 van de algemene rol;
verwerpt de voorzieningen en de
vorderingen tot bindendverklaring;
veroordeelt iedere eiseres in de kosten van haar voorziening.
11 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler, De.
Gryse en Dassesse.
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, het arrest beslist: « Dat de SChade wegens de

LEVENSONDERHOUD LEVENSONDERHOVD -

UITKERING TOT
MNVANGSDATVM
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Uit de artt. 213 en 221 B. W. en 1280, vijfde lid, Ger. W. volgt niet dat een uitkering tot levensonderhoud niet wettig
kan worden gevorderd en toegekend
met betrekking tot een periode die de
datum van de inleiding van de rechtsvordering voorafgaat (1).
(B ... L ... T. B ... M... )
ARREST

(A.R. nr. 7219)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel, gewezen;

- Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 97 van de
Grondwet, van de artikelen 213 en 221
van het Burgerlijk Wetboek (zoals vervangen door artikel 1 van de wet van 14
juli 1976), en van de artikelen 1138, 2°,
en artikel 1280, vijfde lid (zoals gewijzigd
bij artikel IV van de wet van 14 juli
1976) van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiser afwijst en het incidenteel beroep van verweerster gedeeltelijk
kl
d
1
gegrond ver aart, ienvo gens het bevelschrift van de eerste rechter onder
meer bevestigt op het punt dat het onderhoudsgeld door eiser aan verweerster
maandelijks te betalen tot onderhoud
van verweerster (in beroep bepaald op
·
f 1 f
20 ·000 f rank) verse h u ld1.g d lS
vana 3 ebruari 1986,
terwijl in beginsel de onderhoudsuitkering die de ene echtgenoot van de andere vordert bij toepassing van de artikelen 213 en 221 van het Burgerlijk
Wetboek (zoals vervangen) en van artikel 1280, vijfde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek (zoals gewijzigd) verschuldigd
is vanaf de datum van de vordering
daartoe; zelfs zo de rechter van dit beginsel kan afwijken, dit dan in elk geval
in beginsel op een gemotiveerde wijze
client te geschieden; hoe dan ook het een
rechter naar luid van artikel 1138, zo,
van het Gerechtelijk Wetboek verboden
is uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken of meer toe te kennen dan er gevraag is, zodat het bestreden arrest, nu
h_e_t_aa_n_v_e_rw_e_e_rs_t_e_r_e_e_n_o_n_d_er_h_o_u_d_s_g_e_ld-1

489

ten persoonlijke titel toekende vanaf 13
februari 1986, alhoewel verweerster
slechts in haar voor de eerste rechter op
5 juni 1986 genomen aanvullende conclusie voor het eerst voor zichzelf een onderhoudsgeld vorderde en zij in haar
eerste conclusie voor het hof van beroep
(p. 2, eerste zin) verklaarde « volkomen
te volharden in (... ) de aanvullende conclusie die zij ontwikkelde voor de eerste
rechter » (en derhalve haar eis tot persoonlijk onderhoudsgeld stelde vanaf 5
juni 1986), aldus aan verweerster meer
toekende dan zij gevraagd had (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en schending inhoudt
van de artikelen 213 en 221 van het Burgerlijk Wetboek (zoals vervangen) en
van artikel 1280, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek (zoals gewijzigd), nu
immers het onderhoudsgeld niet werd
toegekend vanaf de datum waarop het
werd gevorderd, minstens niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve
artikel 97 van de Grondwet schendt, nu
de afwijking van het principe dat dergelijk onderhoudsgeld in beginsel slechts
verschuldigd is vanaf het tijdstip dat het
wordt gevorderd, niet door enige motivering wordt geschraagd, alhoewel eiser in
zijn verzoekschrift houdende beroep
vroeg (petitum, p. 7) van elke onderhoudsbiJ' drage voor verweerster te worden ontslagen (dus ook voor de periode
v66r 5 juni 1986) en deze vraag herhaalde in zijn beroepsbesluiten van 14 maart
1989 neergelegd ter griffie op 2 mei 1989
(p. 6-7, nr. D.1 en het petitum, p. 7); het
arrest dat op niet gemotiveerde wijze deze stelling niet bijtreedt, niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vast1 d d b
b
h kk'
ste t at e eroepen esc i mg eiser heeft veroordeeld om aan verweerster, vanaf 13 februari 1986,
maandelijks een som van 10.000
frank als onderhoudsgeld te betalen,
en dat verweerster, bij wijze van incidenteel beroep, gevorderd heeft
dat die som op 20.000 frank zou word
b
ht
en ge rae ;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat verweerster haar
vordering tot betaling van levensonderhoud op 5 juni 1986 heeft inge(1) Zie Cass., 25 mei 1984, A.R. nr. 4127 steld, op zichzelf niet inhoudt dat
(A.C., 1983-84, nr. 545); 2 sept. 1988, A.R. nr.
5826 (A.C., 1988-89, nr. 3), met cone!. O.M., inz. haar vordering niet sloeg op enige
biz. 6.
periode v66r die datum;
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Nr. 241

Dat uit de artikelen 213 en 221 3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEvan het Burgerlijk Wetboek en 1280,
DIENDE - ONTSLAG - KENNISNEMING VAN
vijfde lid, van het Gerechtelijk WetDE BEEINDIGING DOOR DE WERKNEMER hoek niet volgt dat een uitkering tot
TIJDSTIP.
levensonderhoud niet wettig kan
worden gevorderd en toegekend met
betrekking tot een periode die de 1° Het ontslag om een dringende reden
maakt een einde aan de arbeidsoverdatum van de inleiding van de
eenkomst op het ogenblik dat de partij
rechtsvordering voorafgaat;
die het geeft, aan de andere partij ter
Overwegende dat eiser in zijn
kennis brengt dat zij de overeenkomst
conclusie en in zijn verzoekschrift
wil beiiindigen; de beiiindiging van de
overeenkomst kan echter aan de getot hoger beroep geen rechtskwestie
adresseerde eerst worden tegengeworter zake van de wettigheid van de
pen op het ogenblik dat deze in staat
beroepen beschikking heeft opgeis gesteld om van het hem ter kennis
worpen, in zoverre deze de datum
gebrachte ontslag kennis te nemen.
van ingang van de onderhoudsver(Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
plichting had vastgesteld v66r de
inleidingsdatum van verweersters 2° De werknemer die zich van zijn verblijfplaats begeeft naar de plaats waar
rechtsvordering;
hij
werkt, terwijl hij niet in staat is geDat het middel niet kan worden
steld om kennis te nemen van het hem
aangenomen;
ter kennis gebrachte ontslag om een

Om die redenen, verwerpt de·
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.

dringende reden en dus evenmin van
het feit dat hij niet meer verplicht was
het overeengekomen werk uit te voeren, bevindt zich op de weg naar en
van het werk. (Art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet.)
3° Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet be-

paalt niet dat vanaf de kennisgeving
van de dringende reden door de werkgever een onweerlegbaar vermoeden
bestaat dat de werknemer wetenschap
heeft van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst.
(KAISER T. ZURICH N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8679)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1988
door het Arbeidshof te Luik gewezen;

Nr. 241
3•

KAMER -

14 januari 1991

1° ARBEIDSOVEREENKOMST-

EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEDIENDE - ONTSLAG - BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL -

WEG NAAR EN
VAN HET WERK - BEGRIP - ONTSLAG OM
DRINGENDE REDEN - GEVOLG.

Over het middel: schending van de artikelen 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en 8, inzonderheid § 1, eerste en tweede lid, en § 2, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971,
doordat bet arrest, met verwijzing
naar de redenen van de eerste rechter,
vaststelt dat : « de werkgever op 3 december 1984 aan eiser een ter post aan-

Nr. 241
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getekende brief richt waarbij hem ter
kennis wordt gebracht dat hij op staande
voet is ontslagen, zonder opzegging of
vergoeding; eiser op 4 december 1984 een
dag vrijaf heeft genomen; het blijkt dat
de brief houdende ontslag om een dringende reden niet (aan eiser) is afgegeven
en evenmin door hem in de loop van de
dag op 4 december 1984 op de post is afgehaald; tevens is gebleken dat de werkgever aan eiser niets heeft gezegd over
het ontslag; eiser, vermits hij niets afwist van het ontslag, zich normaal naar
zijn werk begeeft; hij om 8 h 15 zijn
voertuig op het parkeerterrein v66r de
fabriek zet en dan de rijbaan oversteekt;
hij bij het oversteken door een voertuig
wordt aangereden; hij daardoor verschillende verwondingen oploopt »; het arrest,
op grond van alle redenen die hier als
volledig
overgenomen worden
beschouwd, beslist dat eiser op 5 december
1984 niet door een ongeval op de weg
naar en van het werk is getroffen,
terwijl, eerste onderdeel, het vierde lid
van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, voor de regelmatigheid van de beeindiging om een
dringende reden, vereist dat hij die die
overeenkomst beeindigt de redenen ervan bij aangetekende brief ter kennis
brengt binnen drie dagen na het ontslag;
die tekst geen betrekking heeft op het
ontslag zelf en bovendien daarin geen
sprake is van een vermoeden met betrekking tot het ogenblik waarop de geadresseerde geacht wordt van de aangetekende brief kennis te hebben genomen; het arrest, dat beslist dat die tekst
« het onweerlegbaar vermoeden inhoudt
dat de werknemer kennis heeft van die
beeindiging », derhalve artikel 35, vierde
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978 schendt;
tweede onderdeel, het ontslag, in de
zin van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, een ter
kennis te brengen eenzijdige handeling
is, die ten aanzien van de geadres!ieerde
alleen maar gevolg kan hebben wanneer
deze in staat is gesteld om er kennis van
te nemen; eerst dan zijn verbintenissen
teniet gaan en de beeindiging voldongen
is; het arrest, dat niet vaststelt dat eiser
in staat is gesteld om kennis te nemen
van de beeindiging, maar integendeel
wijst op verschillende omstandigheden
waaruit valt a£ te leiden dat hij daarvan
geen kennis heeft kunnen nemen, maar
niettemin beslist dat de arbeidsovereenkomst vanaf 3 december 1984 is geeindigd, bijgevolg artikel 35 van de Arbeids-
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overeenkomstenwet van 3 juli 1978
schendt; bovendien onder ongeval op de
weg naar en van het werk, in de zin van
artikel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt
verstaan het ongeval dat de werknemer
overkomt gedurende het normale traject
dat hij « moet afleggen om zich van zijn
verblijfplaats te begeven naar de plaats
waar hij werkt •; de werknemer die van
het ontslag geen kennis heeft kunnen
nemen en wiens verbintenissen dus niet
teniet zijn gegaan, en die zich op de
overeengekomen dag en uur naar zijn
werk begeeft, zich op de weg naar en
van het werk bevindt, in de zin van die
bepaling; het arrest, dat niet naar recht
beslist dat eisers verbintenissen v66r het
ongeval teniet waren gegaan, derhalve
artikel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het ontslag om
een dringende reden de arbeidsovereenkomst beeindigt op het ogenblik
dat de partij die het geeft, aan de
andere partij ter kennis brengt dat
zij de overeenkomst wil beeindigen;
Dat echter de beeindiging van de
overeenkomst aan die andere partij
eerst kan worden tegengeworpen op
het ogenblik dat deze in staat is gesteld om van het ontslag, waarvan
haar kennis is gegeven, kennis te
nemen;
Overwegende dat eruit volgt dat
de werknemer die zich van zijn verblijfplaats begeeft naar de plaats
waar hij werkt, op een ogenblik dat
hij niet in staat is gesteld om kennis te nemen van het ontslag om
een dringende reden waarvan hem
kennis was gegeven, en dus evenmin van het feit dat hij niet meer
verplicht was het overeengekomen
werk uit te voeren, zich op de weg
naar en van het werk bevindt, in de
zin van artikel 8, § 1, tweede lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971,
Dat het arrest dat, om te beslissen dat eiser zich niet op de weg
naar en van het werk bevindt, in elk
geval geen rekening houdt met de
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eventuele omstandigheid dat hij niet
in staat is gesteld om kennis te nemen van de brief met het ontslag
om dringende redenen, de in het onderdeel vermelde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 242

densfe conclusie (1) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Gerard.

Wat het eerste onderdeel betreft:

Overwegende dat het arrest vast- Nr. 242
stelt dat te dezen het ontslag om
dringende redenen is gegeven en de
3• KAMER - 14 januari 1991
kennisgeving van de dringende redenen « is gedaan in een en hetzelfde stuk via een ter post aangeteken- 1° ARBEIDSONGEVAL
· RECHTSPLEde brief van 3 december 1984 », en
GING - VERWITTIGING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING INZAKE ZIEKTE EN INVAbeslist dat geen rekening dient te
LIDITEIT DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENworden gehouden met « het ogenVERZEKERAAR- IDENTITEIT VAN DE VERZEblik waarop de geadresseerde kenKERINGSINSTELLING NIET VERMELD OP DE
nis ervan heeft genomen, daar dit
ONGEVALSVERKLARING.
onweerlegbaar wordt vermoed, als
de verzending correct en binnen de
RECHTSPLEwettelijke termijn is geschied, zoals 2° ARBEIDSONGEVAL
GING - VERWITTIGING VAN DE VERZEKEdit hier het geval was », « nu artikel
RINGSINSTELLING INZAKE ZIEKTE EN INVA35 van de ArbeidsovereenkomstenLIDITEIT DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENwet van 3 juli 1978 een onweerlegVERZEKERAAR - WETTELIJKE TERMIJN
baar vermoeden inhoudt dat de
VERTREKPUNT - TIJDSTIP.
werknemer vanaf die kennisgeving
wetenschap heeft van die beeindi- 1° De arbeidsongevallenverzekeraar is
van de hem bij art. 63, § 2, eerste lid,
ging »;
Overwegende dat artikel 35 van
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978 zodanig vermoeden niet instelt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
14 januari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Anderslui-

Arbeidsongevallenwet opgelegde verplichting de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit te verwittigen, niet ontslagen wanneer de identi-

(1) Het O.M. concludeerde tot verwerping.
Het was immers van oordeel dat het tweede
onderdeel van het middel faalde naar recht,
daar uit de samenhang van de artt. 32, 3", en
35, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door een partij om een
dringende reden dadelijk en definitief een
einde maakt aan de verbintenissen uit die
overeenkomst. (Zie Cass., 21 juni 1962, Bull. en
Pas., 1962, I, 1197; 23 maart 1981, A.R. nr. 5837,
A.C., 1980-81, nr. 421; 11 mei 1981, A.R. nr.
6148, ibid., 1980-81, nr. 514; 12 sept. 1988, A.R.
nr. 6230, ibid., 1988-89, nr. 23).
Het O.M. was van oordeel dat het eerste onderdeel van het middel, wegens het ontbreken
van belang, niet ontvankelijk was, daar dit onderdeel gericht was tegen een overweging zonder enige invloed op de wettigheid van de bestreden beslissing. (Zie Cass., 23 juni 1983,
A.R. nr. 6807, A.C., 1982-83, nr. 593; 19 okt.
1989, A.R. nr. 8365, ibid., 1989-90, nr. 102).
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teit van de verzekeringsinstelling hem
niet ter kennis is gebracht op het formulier van de ongevalsverklaring (1).
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lenverzekeraar, zo hij niet is vrijgesteld
van zijn verplichting de verzekeringsinstelling te verwittigen wanneer hij haar
identiteit niet kent, die niet is vermeld
2° Onverminderd het bestaan van een op de ongevalsverklaring, en zelf bet nogeval van overmacht, begint de wette- dige moet doen om die inlichting te beJijke termijn, waarover de arbeidsonc komen, niet kan worden verplicht de tergevallenverzekeraar beschikt om de mijn van artikel 63, § 2, na te leven door
verzekeringsinstelling inzake ziekte en die te laten lopen vanaf de ontvangst
invaliditeit te verwittigen, te lopen van een onvolledige verklaring, die bet
vanaf het tijdstip waarop de arbeidson- hem onmogelijk maakt zijn verplichting
gevallenverzekeraar de verklaring van na te komen; dat zo bet in dit geval mahet arbeidsongeval ontvangt, ook al terieel alsnog mogelijk zou zijn geweest
wordt in die verklaring de identiteit een termijn na te leven die vanaf die davan de verzekeringsinstelling vergeten. tum begint te lopen, door bet aanwenden
(Art. 63, § 1, eerste lid, en § 2, eerste van bepaalde communicatiemiddelen, die
lid, Arbeidsongevallenwet.)
termijn in andere gevallen, bij bet vernemen van de identiteit van de verzekeringsinstelling, reeds verstreken zou zijn
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
of bet verstrijken ervan verder zou kunMUTUALITEITEN T. ROYALE BELGE N.V.)
nen liggen; dat de wetgever aan de arbeidsongevallenverzekeraar een termijn
van twee weken heeft willen geven; dat
ARREST ( vertaJing)
bet laten lopen van die termijn vanaf de
(A.R. nr. 8899)
ontvangst van een onvolledige verklaring, in werkelijkheid betekent dat die
HET HOF; - Gelet op het bestre- termijn veranderlijk en onzeker wordt;
bijgevolg blijkt dat die termijn pas
den arrest, op 16 maart 1989 door dat
kan beginnen lopen vanaf de ontvangst
het Arbeidshof te Bergen gewezen; van een volledige verklaring die de idenOver het middel: schending van arti- titeit van de verzekeringsinstelling verkel 63, § 1, eerste lid, en § 2, eerste, twee- meldt; dat, te dezen, de volledige verklade en derde lid, van de Arbeidsongeval- ring pas op 23 december 1986 is ontvanlenwet van 10 april 1971, als gewijzigd gen, de datum waarop de identiteit van
bij artikel 3 van bet koninklijk besluit bet ziekenfonds is medegedeeld; dat de
nr. 18 van 6 december 1978 en bij bet kennisgeving van de weigering om bet
enig artikel van de wet van 9 november ongeval ten laste te nemen dus binnen
de wettelijke termijn is gedaan en dat de
1983,
eerste rechter dus terecht heeft beslist
doordat bet arrest vaststelt dat ver- dat de vordering van bet ziekenfonds
weerster de ongevalsverklaring van me- niet gegrond is »,
vrouw Grare op 8 december 1986 heeft
terwijl, ingevolge artikel 63, § 1, eerste
ontvangen en dat zij eiseres pas bij brief
van 31 december 1986 heeft medegedeeld lid, en § 2, tweede lid, van de wet van 10
dat zij weigerde bet ongeval ten laste te april 1971, de arbeidsongevallenverzekenemen, dat wil zeggen buiten de termijn raar die oordeelt dat er twijfel bestaat
van twee weken bepaald bij artikel 63, inzake de toepassing van de arbeidson§ 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van de gevallenwetgeving of die weigert bet onwet van 10 april 1971, en vervolgens, op geval ten laste te nemen, binnen een tergrond van artikel 63, § 2, derde lid, van mijn van twee weken, die volgen op de
die wet, toch afwijzend beschikt op de ontvangst van de verklaring, de verzekerechtsvordering van eiseres tot terugbe- ringsinstelling moet verwittigen, waarbij
taling van de vergoedingen, die zij sedert de getroffene is ingeschreven overeende aanvang van de arbeidsongeschikt- komstig de wetgeving betreffende de verheid aan haar aangeslotene heeft betaald plichte ziekte- en invaliditeitsverzeketot de dag van de ontvangst van de ver- ring; de arbeidsongevallenverzekeraar
klaring van de kennisgeving van de wei- van die verplichting niet is ontslagen
gering om bet ongeval ten laste te ne- wanneer in de ongevalsverklaring de
men, op grond : « dat de arbeidsongeval- identiteit van de verzekeringsinstelling
niet is aangegeven; geen enkele wetsbepaling de arbeidsongevallenverzekeraar
(1) Cass., 7 feb. 1983, A.R. nr. 3727 (A.C., overigens toestaat om zijn verplichting
op te schorten tot de getroffene hem de
1982-83, nr. 321).
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identiteit van zijn verzekeringsinstelling
meedeelt, en op grand van geen enkele
wetsbepaling kan worden geoordeeld dat
een ongevalsverklaring zonder vermelding van de identiteit van de verzekeringsinstelling een onvolledige verklaring is die de bij § 1, eerste lid, en § 2,
tweede lid, bepaalde termijn niet doet !open; een beslissing in een andere zin zou
betekenen dat de vaste termijn, die de
wetgever heeft beoogd aangezien hij een
verklaring van arbeidsongeschiktheid
uitmaakt in de zin van de wetgeving inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, helemaal onzeker wordt;
daaruit volgt dat het arrest, dat vaststelt
dat de bij artikel 63, § 1, eerste lid, en
§ 2, tweede lid, bepaalde termijn niet is
nageleefd en dat, nu het oordeelt dat
« het in dit geval materieel alsnog mogelijk zou zijn geweest een termijn na te
Ieven die vanaf die datum (d.w.z. de datum van de ontvangst van de ongevalsverklaring) loopt, door het aanwenden
van bepaalde communicatiemiddelen »,
uitdrukkelijk uitsluit dat het niet eerbiedigen van de termijn aan overmacht te
wijten zou zijn, niet wettig kan beslissen
dat verweerster de haar krachtens de
wet opgelegde verplichting om eiseres
binnen de twee weken na ontvangst van
de verklaring te verwittigen, heeft nageleefd (schending van artikel 63, § 1, eerste lid, en § 2, eerste, tweede en derde
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971) :

Overwegende dat artikel 63, § 2, ·
eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het
op het ogenblik van de feiten luidde,
de arbeidsongevallenverzekeraar, in
de gevallen die het bepaalt, ertoe
verplicht binnen twee weken volgend op de ontvangst van de verklaring, de verzekeringsinstelling te
verwittigen waarbij de getroffene is
aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit;
Overwegende dat noch uit die bepaling noch uit enige andere wetsbepaling volgt, enerzijds, dat de arbeidsongevallenverzekeraar ontlast
wordt van zijn verplichting de verzekeringsinstelling te verwittigen, aileen op grond dat de identiteit van
de verzekeringsinstelling hem niet
is medegedeeld, omdat zij niet is

Nr. 243

vermeld op de ongevalsverklaring
of, anderzijds, dat de termijn om
zijn verplichting uit te voeren pas
kon beginnen !open vanaf het ogenblik waarop de identiteit van de verzekeringsinstelHng van de getroffene hem is medegedeeld;
Overwegende dat het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de vordering
van de verzekeringsinstelling niet
gegrond is omdat de bij artikel 63,
§ 2, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalde termijn niet was
verstreken, op grond dat « die termijn pas kan beginnen !open vanaf
de ontvangst van een volledige verklaring die de identiteit van de verzekeringsinstelling vermeldt », en
niet vaststelt dat overmacht verweerster heeft belet te handelen, die
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
14 januari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Simont.

Nr. 243
3" KAMER - 14 januari 1991

1° BESLAG -

UJTVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - BESCHIKKING WAARTEGEN GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT ZWARIGHEID OMTRENT DE TENUITVOERLEGGING - BEGRIP.
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Nr. 243
2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - BESCHIKKING WAARTEGEN
GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT - ZWARIGHEID OMTRENT DE TENUITVOERLEGGING
- BEGRIP.

1o en 2° Een beschikking van de beslag-

rechter inzake een betwisting betreffende het bestaan van een schuldvordering in een procedure tot gedwongen
tenuitvoerlegging door uitvoerend beslag op onroerend goed, is geen beslissing over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging, in de zin van art. 1624,
tweede lid, 2", Ger. W., en is dus vatbaar voor hager beroep (1).
(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. LERAT E.A.)
ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. 8945)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 25 oktober 1990, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1395, 1498, 1623 en 1624, inzonderheid het tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het hager beroep
van de rechtsvoorganger van de verweersters en van de eerste verweerster tegen
de beschikking van de beslagrechter ontvankelijk verklaart, op grand : dat in de
beroepen beslissing, de eerste rechter,
die na zijn beschikking tot benoeming
van een notaris voor de veiling van de
inbeslaggenomen onroerende goederen
en de verrichtingen van rangregeling,
kennis heeft genomen van een derdenverzet van zakelijke borgen, in verband
met een betwisting over de rechten van
de beslagleggende partij, dat derdenverzet tot schorsing van de procedure en tot
veroordeling van de bank om het beslag
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op te heffen, ongegrond verklaart; dat eiseres, nadat zij om de materiEHe bevoegdheid van de beslagrechter - naar
wie de zaak tot slot door de voorzitter
van de rechtbank overeenkomstig artikel
88, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek
was verwezen - te betwisten, in eerste
aanleg had aangevoerd dat er te dezen
geen zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging waren, maar dat het gaat om een
fundamentele betwisting van het recht
waarop zij zich beriep, voor het hof van
beroep betoogt dat het geschil een typisch voorbeeld is van een zwarigheid
omtrent de tenuitvoerlegging, in de zin
van de artikelen 1623 en 1624, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, om dan de ontvankelijkheid van het hager beroep te
betwisten; dat volgens die bepalingen,
die zijn afgeleid uit de artikelen 68 en
69, 4°, van de vroegere wet van 15 augustus 1854, en waarvan de fundamentele
strekking blijkbaar door het Gerechtelijk
Wetboek niet is gewijzigd, onder zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging
moet worden verstaan de zwarigheden
die, onder vigeur van die vroegere wet,
uit hun aard onder de bevoegdheid konden vallen van een gerecht dat bij voorraad uitspraak doet; dat de onderhavige
zwarigheid niet van die aard is; dat de
verweerders immers, op grand van een
andere uitlegging van de akten tot hypotheekvestiging dan die welke eiseres eraan geeft, betogen dat de bedragen tot
zekerheid waarvan het beslag werd gelegd en waarvan de verleende hypotheek
de betaling waarborgde bij het beslag,
waren terugbetaald; dat de betwisting
dus betrekking heeft op het beginsel zelf
van de verbintenis en geen zwarigheid
omtrent de tenuitvoerlegging bij de beslagprocedure doet ontstaan; dat het hager beroep derhalve ontvankelijk is,

terwijl artikel 1624, tweede lid, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen vonnissen of beschikkingen, voor zover zij uitspraak doen over zwarigheden
omtrent de tenuitvoerlegging, geen hager
beroep kan worden ingesteld; onder zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging,
in de zin van artikel 1624, tweede lid, 2°,
wordt verstaan de betwistingen die betrekking hebben op de wettelijkheid of
de regelmatigheid van een uitvoerend
beslag op onroerend goed en die, zoals
bepaald wordt in artikel 1623, rijzen na
de beschikking tot benoeming van de notaris; daarin zijn begrepen alle middelen
(1) Zie Cass., 6 nov. 1989, A.R. nr. 6407 (A.C., die door de schuldenaar kunnen worden
1989-90, nr. 139), met cone!. proc.-gen. Le- aangevoerd om de tenuitvoerlegging te
naerts, toen adv.-gen., in A.C., 1989-90, nr. 139.
beletten of stop te zetten en, andersom,
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alle middelen die de schuldeiser kan
aanvoeren om zich ertegen te verzetten,
alsmede die welke hierop berusten dat
de verbintenis zelf van de beslagene als
zodanig niet bestaat; daaruit volgt dat
het arrest, dat de door de verweerster
opgeworpen betwisting uit de toepassingssfeer van artikel 1624, tweede lid,
2°, uitsluit, op grond aileen « dat de betwisting betrekking heeft ... op het beginsel zelf van de verbintenis en geen zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging in
de beslagprocedure doet rijzen », niet
naar recht is verantwoord (schending
van de in het middel aangewezen wetsbepalingen en inzonderheid artikel 1624,
tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek):
Overwegende dat de rechter, wanneer hij inzake uitvoerend beslag op
onroerend goed beslist over een betwisting betreffende het bestaan van
de schuldvordering, geen uitspraak
doet over zwarigheden omtrent de
tenuitvoerlegging, in de zin van artikel 1624, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, erop wijst dat de « partijen
th
in h oger b eroep ( ans verweersters), op grond van een andere uitIegging van de akten van hypotheekvestiging dan van die welke
ge'intimeerde (thans eiseres) eraan
geeft, betogen dat de bedragen tot
zekerheid waarvan beslag werd gelegd en waarvan de verleende hypotheek de betaling waarborgde, bij
het beslag waren terugbetaald »;
Dat het arrest, door te beslissen
dat het geschil dus betrekking
heeft op het beginsel zelf van de
verbintenis en geen zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging in de beslagprocedure doet rijzen » en dat
het hoger beroep tegen de beslissing
over dat geschil ontvankelijk is, artikel 1624, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
«

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
14 jariuari 1991 - a• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Draps.
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ARBEIDSVOORZIENING -

LEERLINGWEZEN- UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE LEERLING - ZWARE SCHULD - BEGRIP.

Naar recht verantwoord is de beslissing
dat de Jeerling zware schuld treft, in
de zin van art. 19 Leerlingwezenwet
van 19 juli 1983, wanneer de rechter
erop wijst dat wat die leerling gedaan
heeft, zodanig erg was dat hij de gevolgen ervan had moeten beseffen (1).

1---------------(1) Het Hof kan vanzelfsprekend de vaststellingen en beoordelingen van de feiten en omstandigheden van de zaak door de feitenrechter niet toetsen. Aileen de toepassing of de
niet-toepassing van een rechtsbegrip op die
vaststellingen en beoordelingen kan aanleiding
geven tot toetsing door het Hof. Maar in die
mate spelen de door de rechter vastgestelde
feiten ongetwijfeld een rol, wanneer het Hof
zijn opdracht uitvoert. Het Hof onderzoekt of
de rechter uit de door hem vastgestelde feiten
de toepassing of de niet-toepassing van zodanige rechtsregel of van zodanig rechtsbegrip
<< wettig » heeft afgeleid, en hun dus een betekenis of een draagwijdte toekent die zij hebben of niet hebben.
Het betreft de toetsing van hetgeen naar
recht is afgeleid uit de vastgestelde feiten of
de toetsing van de aan de feiten gegeven
rechtsomschrijving. De schuld en derhalve de
zware schuld zijn beslist rechtsbegrippen. Het
Hof diende dus te beslissen dat de rechter uit
de door hem vastgestelde feiten en omstandig-

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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(FRISE T. COPPIN T.A.V. RENARD)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8960)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 juni 1989 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 5 oktober 1990, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel: schending van artikel 19 van de wet van 19 juli 1983 op het
leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend
door werknemers in loondienst,
doordat het bestreden vonnis de
rechtsvordering van verweerder gegrond
verklaart op basis van de eigen aansprakelijkheid van Renard David en eiseres
en haar gewezen echtgenoot, Michel Renard, bijgevolg veroordeelt om hem in
hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van Renard David, 48.932
frank te betalen, plus de gerechtelijke interest en de gerechtskosten van de beide
instanties, op grond • dat volgens artikel
19 van de wet op de leerovereenkomst,
de leerling ten aanzien van derden enkel
aansprakelijk is voor bedrog of zware
schuld, en voor lichte schuld enkel aansprakelijk is als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt; 11 als
zware schuld moet worden aangemerkt
(Vervolg noot van vo1·ige biz.)
heden wettig of niet wettig het bestaan van
een zware schuld had afgeleid (over a! die
punten zie de plechtige openingsrede « Over
de Rechtsstaat » van proc.-gen. Dumon v66r
het Hof, van 3 sept. 1979, A.C., 1979-80, nrs. 17
tot 19). Te dezen had de rechter zich niet uitsluitend gebaseerd op het feit dat de schade te
voorzien · was, maar hij had er bovendien op
gewezen dat wat de betrokkene gedaan had,
zodanig erg was, dat kon worden beslist dat
hem zware schuld trof, in de zin van art. 19
van de Leerlingwezenwet van 19 juli 1983. Dat
de schade te voorzien is, is niet kenmerkend
voor de grove schuld ontstaan in of buiten
overeenkomst (zie art. 1150 B.W.; DE PAGE,
Traite elementaire, II, 3e uitg., Brussel, 1964,
nrs. 593 en 941 in fine); die enkele overweging
zou onvoldoende zijn geweest om de beslissing ·
naar recht te verantwoorden (zie Cass., 24
sept. 1951, A.C., 1952, 12).
J.F.L.
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de schuld van degene die, hoewel hij de
schade voorziet of had moeten voorzien,
de daad verricht zonder dat hij de gevolgen ervan heeft gewild 11 (Dalcq, Traite
de la responsabilite civile, I, nr. 277); dat
het feit dat een jongeman van 17 jaar,
die ontegenzeglijk voldoende onderscheidingsvermogen heeft, zonder toelating in
het voertuig van een derde stapt terwijl
hij helemaal geen voertuig kan besturen
en de motor aanzet terwijl de wagen in
versnelling stond, voor hem een zware
schuld oplevert; dat Renard David zodoende, immers, de gevolgen van zijn
daad diende te voorzien, ook al had hij
ze niet gewild »,
terwijl • zware schuld •, in de zin van
artikel 19, niet moet worden beschouwd
als elke schuld waarvan de betrokkene
de gevolgen heeft voorzien of moest
voorzien, ook al heeft hij ze niet gewild,
nu het feit dat de schade voorzienbaar is
ook een voorwaarde is om te zeggen dat
aan de veroorzaker van de schade een
lichte schuld te wijten is; onder • zware
schuld » moet worden verstaan de schuld
van degene die zijn verbintenis niet
heeft uitgevoerd met de zorg die iedereen eraan besteedt, de zodanig grove
schuld dat zij niet verschoonbaar is; het
bestreden vonnis, door « zware schuld >>
naar recht te omschrijven als zijnde « de
schuld van degene die, hoewel hij de
schade voorziet of had moeten voorzien,
de daad verricht zonder dat hij de gevolgen ervan heeft gewild » en door, met
toepassing van die omschrijving, te beslissen dat Renard David zware schuld
treft, omdat hij « de gevolgen van zijn
daad moest voorzien », voormeld artikel
19 schendt:

Overwegende dat het vonnis oordeelt dat « het feit dat een jongeman van 17 jaar die ontegenzeglijk
voldoende onderscheidingsvermogen
heeft, zonder toelating in het voertuig van een derde stapt terwijl hij
helemaal geen voertuig kan besturen en de motor aanzet terwijl de
wagen in versnelling stond, voor
hem een zware schuld oplevert; dat
Renard David zodoende, immers, de
gevolgen van zijn daad diende te
voorzien, ook al had hij ze niet gewild »;
Dat de appelrechter zich zodoende
niet alleen, zoals het middel het zou
willen doen voorkomen, heeft gebaseerd op het enkele feit dat de scha-
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de voorzienbaar was, maar bovendien erop wijst dat wat de betrokkene gedaan heeft, naar zijn oordeel,
zodanig erg was dat hij de gevolgen
ervan had moeten beseffen;
Dat de appelrechter daaruit heeft
kunnen afleiden dat de zoon van eiseres zware schuld treft en zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de verwerping van het cassatieberoep alle belang ontneemt aan de vordering om
het arrest voor Michel Renard bindend te doen verklaren;

· met het doen van hogere studie met
volledig Jeerplan en eventueel een
scriptie heeft neergelegd als een dergelijke studie is aangevat bij het einde
van de studie met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus
(1). (Art. 124, eerste lid, 1°, 2° en 3°,
Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIEN!NG
T. MORMONT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8974)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1989 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 124, en inzonderheid 124, 1°, 2° en
3°, 185, 190 en 192 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, als
14 januari 1991 - 3" kamer - Voorzit- gewijzigd wat betreft artikel 124 bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 12
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk- april 1983 en wat betreft artikel 192, bij
Juidende conclusie van de h. Leclercq, artikel 5 van het koninklijk besluit van
advocaat-generaal
Advocaat: mr. 29 juli 1964, die beiden op het ogenblik
van de feiten van toepassing waren,
Draps.
schending van artikel 93 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake
werkloosheid en inzonderheid 93, § 4, zoals dat artikel is gewijzigd bij artikel 2,
§ 1, van het ministerieel besluit van 19
juli 1984, en schending van artikel 2, inzonderheid eerste en derde lid, van voornoemd koninklijk besluit van 12 april
1983 en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, zonder te betwisten, enerzijds, dat verweerder, nu hij op
30 juni 1979 een volledige cyclus van het
Nr. 245
gewoon algemeen vormend onderwijs
heeft voltooid, aan de universiteit te
Luik en aan het provinciaal instituut
3" KAMER - 14 januari 1991
voor hager maatschappelijk onderwijs
hogere studies heeft aangevat en op 25
juli 1984 de scriptie voor het behalen van
WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP het diploma heeft ingediend, en dat hij,
WERKLOOSHE!DSU!TKERING - JONGE WERKanderzijds, nu hij zich onmiddellijk na
NEMERS - STAGE - AANVANG VAN DE STA·
het einde van de lessen, op 1 augustus
GE - STUDIE MET EEN VOLLEDIG LEERPLAN
1983, als werkzoekende heeft ingeschre- BEGRIP.
ven, vanaf 28 augustus 1984 werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd, met
De periode van arbeid in Joondienst of bevestiging van het beroepen vonnis dat

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

inschrijving als werkzoekende, die
moet verstreken zijn v66r de aanvraag
van de jonge werknemer tot het verkrijgen van werkloosheidsuitkering,
begint pas te lopen nadat hij is gestopt

1-----------------(1) Zie P. DENIS, Droit de la securite sociale,
4e uitg., Brussel, bijgewerkt tot 1 aug. 1985, nr.
450, en 5e uitg., Brussel 1986, nr. 461.

r
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de beslissing van de gewestelijke inspecteur heeft vernietigd, beslist dat verweerder vanaf 1 augustus 1983 geldig als
werkzoekende was ingeschreven en dat
hij vanaf 28 augustus 1984, de datum van
zijn inschrijvingsaanvraag, recht heeft
op werkloosheidsuitkering, op grond
enerzijds, dat, zo de studies dienden te
zijn beeindigd op de datum van de betwiste administratieve beslissing - 18
april 1985 - daarentegen op de datum
van die administratieve beslissing « het
einde van studies van de hogere secundaire cyclus steeds als vertrekpunt wordt
genomen voor het recht op werkloosheidsuitkering • en anderzijds, dat verweerder, vanaf 30 juni 1979, datum waarop hij zijn secundaire studies heeft
beeindigd, « gerechtigd was, op voorwaarde dat hij de stage van 150 dagen
had voltooid •; dat er geen rekening
dient te worden gehouden met de hogere
studies en het neerleggen van een eventuele scriptie en dat « verweerder, zoals
uit het dossier blijkt, beschikbaar was op
de arbeidsmarkt •,
tezwijl, gelet op de bepalingen van de
in het middel aangewezen artikelen 185,
190 en 192 van het koninklijk besluit van
20 december 1963, 93, § 4, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964, als
gewijzigd bij artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 19 juli 1984, het
recht op werkloosheidsuitkering pas ingaat op de datum van de uitkeringsaanvraag en alleen op die datum kan worden beoordeeld; naar luid van artikel 124
van voornoemd koninklijk besluit van 20
december 1963, als gewijzigd bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 12 april
1983, dat te dezen van toepassing is, jonge werknemers, die hun studies beeindigd hebben, gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkering onder de volgende
voorwaarden: 1) studies met een volledig
leerplan van de hogere secundaire cyclus
met technische of beroepsvorming belHndigd hebben (...); 2) geen studies met volledig leerplan meer volgen : a) omdat alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma beeindigd zijn of b) omdat
de jonge werknemer zelf een einde aan
zijn studie heeft gemaakt; 3) a) na de
beeindiging van de studies of van de
leertijd bedoeld in 1 en 2 (...), b) en voor
de aanvraag tot uitkering, c) gedurende
ten minste 150 werkdagen (...), d) ofwel
arbeid in loondienst hebben verricht, ofwel ingeschreven zijn geweest als werkzoekende; bovendien jonge werknemers,
die een scriptie voorbereiden ·met het
oog op het behalen van hun einddiploma,
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lessen volgen in de zin van voornoemd
artikel 124.2 en zich niet als werkzoekende kunnen inschrijven en evenmin hun
aanvraag tot werkloosheidsuitkering
kunnen indienen, vooraleer zij de scriptie hebben neergelegd; ten slotte, naar
luid van artikel 2, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit van 12 april
1983, de bepalingen van artikel 1 van dat
·besluit slechts van toepassing zijn op de
jonge werknemers die hun studies beeindigd hebben (... ) na 31 mei 1983; het derde lid van dat artikel 2 zegt dat de bepalingen van artikel 124 van het in het
middel aangewezen koninklijk besluit
van 20 december 1963 die op 31 mei 1983
van toepassing zijn, toepasselijk blijven
voor de jonge werknemers die niet voldoen aan de bepalingen van voornoemd
eerste lid; daaruit volgt dat, ...
tweede lid, nu de jonge werknemer, alvorens werkloosheidsuitkering aan te
vragen, moet hebben gewerkt of als
werkzoekende zijn ingeschreven gedurende een periode van ten minste 150 dagen vanaf « het beeindigen van de studies » bedoeld in 1° en 2° van voornoemd
artikel 124, het vertrekpunt van die termijn wordt bepaald wanneer, zoals te dezen, de jonge werknemer, na het bei:ndigen van zijn studies met volledig leerplan van de hogere of lagere secundaire
cyclus, andere studies aanvat, door het
einde van die studies in de zin van voornoemd artikel 124.2°, nu de jonge werknemer alleen recht heeft op werkloosheidsuitkering als hij geen studies met
een volledig leerplan meer volgt; zodat
het arrest, door te zeggen dat aileen het
einde van de studies van de hogere secundaire cyclus het vertrekpunt vormt
van het recht op werkloosheidsuitkering,
met uitsluiting van de hogere studies en
van het neerleggen van een eventuele
scriptie, het in het middel vermeld artikel 124 schendt en inzonderheid artikel
124, 2° en 3°; bijgevolg geen enkel motief
van het arrest de beslissing naar recht
verantwoordt (schending van alle in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen):

Wat betreft het tweede onderdeel:
Overwegende dat blijkt uit artikel
124, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
12 april 1983, dat de periode van arbeid in loondienst of inschrijving als
werkzoekende, bedoeld in 3° van dat
lid, die moet verstreken zijn voor de
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aanvraag tot werkloosheidsuitkering
van de jonge werknemer die zijn
studies of leertijd heeft beeindigd,
pas begint te lopen na het einde van
de in 1o of 2° bedoelde studies of
leertijd, of na het behalen van een
einddiploma of een eindgetuigschrift
voor de centrale examencommissie,
dat wil zeggen wanneer de jonge
werknemer ofwel zijn studies met
een voiledig leerplan van de hogere
secundaire cyclus, of de andere studies, of de onder 1° bedoelde leertijd
heeft beeindigd, of een einddiploma
of een eindgetuigschrift heeft behaald voor de centrale examencommissie, ofwel geen studies met voiledig leerplan meer doet, als bedoeld
sub 2°, omdat aile activiteiten opgelegd door het studieprogramma beeindigd zijn, of omdat hij er zelf een
einde aan gesteld heeft en geen andere leertijd in de zin van 1° meer
doormaakt;
Dat daaruit volgt dat de studies
met een voiledig leerplan bedoeld
sub 2°, die zijn welke de jonge werknemer heeft aangevat na het beeindigen van de studies bedoeld in 1°,
inzonderheid de studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus;
Overwegende dat het arrest die
bepaling schendt door te beslissen
« dat het recht op werkloosheidsuitkering steeds begint te lopen vanaf
het einde van de studies van de hogere secundaire cyclus » en « dat er
geen rekening dient te worden gehouden met de hogere studies en
met het neerleggen van een eventuele scriptie »;
Dat het onderdeel gegrond is;

14 januari 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Simont.
I
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VAKBONDSAFVAARDIGING -

BANKPLAATSVERVANGENDE VAKSECTOR
BONDSBONDSAFGEVAARDIGDE - ONTSLAG
- DRINGENDE REDEN - BESCHERMING FORFAITAIRE VERGOEDING.

Bij ontslag om dringende reden, dat door
het arbeidsgerecht ongegrond is verklaard, kan de plaatsvervangende vakbondsafgevaardigde, in de banksector,
aanspraak maken op de betaling van
de bepaalde forfaitaire beschermingsvergoeding (1). (Artt. 20, eerste lid, en
22, eerste lid, 3", C.A.O. 6 juli 1972 gesloten in het Nationaal Paritair Comite
voor de Banken betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen,
algemeen verbindend verklaard bij
K.B. 26 okt. 1972.)
(DE BRANDT T. ' CHASE BANQUE DE COMMERCE » TRANS « CREDIT LYONNAIS BELGIUM » N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8982)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
gelet op artikel1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1989
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
t--------------(1) Zie Cass., 18 sept. 1989, ver. kamers, A.R.
nr. 8646 (A.C., 1989-90, nr. 40); J. CLESSE, « Le
licenciement des travailleurs candidats aux
elections sociales », noot bij Cass., 16 mei 1983,
R.C.J.B., 1986, blz. 505 e.v., inz. blz. 522, nr. 25.
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Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 19 en 26 van de wet
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites, 20 en 22, inzonderheid
22.3°, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1972 gesloten in het Nationaal Paritair Comite voor de Banken
betreffende het statuut van de syndicale
afvaardigingen, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 26
oktober 1972 (B.S. 14 december 1972),
doordat het arrest de beslissing wijzigt
van de eerste rechter die aan eiser een
bedrag van 1.573.983 frank in hoofdsom
had toegekend • als bijzondere beschermingsvergoeding verschuldigd aan het
lid van de vakbondsafvaardiging •, op
grond : « de bescherming van de vakbondsafgevaardigden
tegen
ontslag
wordt geregeld bij de collectieve overeenkomst nr. 5 gesloten in de N.A.R. van 24
mei 1971; (...) Het (arbeids)hof wijst erop
dat die tekst alleen de vakbondsafgevaardigden beoogt (lees : artikel 18 van
de collectieve overeenkomst van 24 mei
1971) en niet de plaatsvervangende afgevaardigden. De hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde impliceert dat een
mandaat wordt uitgeoefend. De plaatsvervangende afgevaardigden worden dus
niet beschermd door artikel 18 van de
overeenkomst nr. 5. De bescherming kan
natuurlijk bij overeenkomst gesloten per
sector of per onderneming tot de plaatsvervangende afgevaardigden worden uitgebreid. De heer De Brandt betoogt dat
dit is gebeurd bij artikel 20 van de collectieve overeenkomst van 6 juni 1972
(lees 6 juli 1972), gesloten in het paritair
comite voor de banken betreffende het
statuut van de vakbondsafgevaardigden.
Daarin wordt gezegd : " De gewone en
plaatsvervangende leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden ontslagen om redenen die eigen zijn aan de
uitoefening van hun mandaat ... ". Het
(arbeids)hof oordeelt dat die tekst betrekking heeft op het geval waarin de
plaatsvervangende afgevaardigde een gewone afgevaardigde opvolgt wiens mandaat een einde heeft genomen of waarin
hij een gewone afgevaardigde vervangt
die tijdelijk belet is. Voordien oefent de
plaatsvervangende afgevaardigde immers geen mandaat uit. Er wordt niet
aangevoerd, noch a fortiori aangetoond,
dat de heer De Brandt een mandaat
heeft uitgeoefend; verder en subsidiair,
wijst het (arbeids)hof erop dat de heer
De Brandt niet is ontslagen om redenen
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die eigen zijn aan de uitoefening van
" zijn" mandaat; de tot de plaatsvervangende afgevaardigden verruimde bescherming is echter tot dat geval beperkt. De artikelen 21 en 22 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 6
juni 1972 (lees : 6 juli 1972) bevestigen
het standpunt van het (arbeids)hof, aangezien zij de " syndicale afgevaardigden "
beogen zonder dat wordt gepreciseerd
dat de vergoeding die is bepaald voor de
vakbondsafgevaardigde die is ontslagen
om een door de arbeidsgerechten niet erkende dringende reden, ook betrekking
heeft op de plaatsvervangende afgevaardigde; indien die vergoeding ook aan de
plaatsvervangende afgevaardigde diende
te worden toegekend, dan zou dit door
de partijen bij de collectieve overeenkomst zijn aangegeven •,
terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 20 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 6
juli 1972, die van toepassing is op de
werknemers uit de banksector en bij koninklijk besluit van 26 oktober 1972 algemeen verbindend is verklaard, hoe dan
ook uitdrukkelijk bepaalt dat « de gewone en plaatsvervangende leden van de
syndicale afvaardiging niet mogen worden ontslagen om redenen die eigen zijn
aan de uitoefening van hun mandaat •;
uit die tekst duidelijk blijkt dat de
plaatsvervangende vakbondsafgevaardigde niet aileen beschermd wordt in zijn
loutere hoedanigheid van plaatsvervanger, maar ook dat hij de hoedanigheid
van vakbondsafgevaardigde en lid van
de vakbondsafvaardiging bezit; voornoemd artikel 20 zinloos zou zijn als, zoals het arrest betoogt, de door die bepaling geboden bescherming alleen van
toepassing is op de plaatsvervangende
afgevaardigde wanneer die een gewone
afgevaardigde opvolgt of tijdelijk vervangt; de afgevaardigde, in die onderstelling, immers geen plaatsvervangende
maar een gewone afgevaardigde is; het
overduidelijk is dat de opstellers van de
collectieve overeenkomst van 6 juli 1972
precies de plaatsvervangende afgevaardigden naast de gewone hebben aangewezen, omdat zij juist de bepaalde bescherming hebben willen uitbreiden tot
de afgevaardigden die hun functie niet
werkelijk uitoefenen; artikel 22, 3°, overigens bepaalt dat de werkgever, indien
hij een afgevaardigde heeft ontslagen
om dringende redenen en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft
verklaard, hem een forfaitaire vergoeding ten belope van het brutoloon van
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een jaar, vermeerderd met de gemeenrechtelijke vergoedingen, verschuldigd is;
aldus het (verschuldigd zijn) van de forfaitaire beschermingsvergoeding aileen
afhankelijk is van het vereiste dat de arbeidsrechtbank de tot staving van het
ontslag van de vakbondsafgevaardigde
aangevoerde dringende redenen heeft afgewezen en niet van het bijkomende vereiste dat de reden van het ontslag eigen
moet zijn aan de uitoefening van het
mandaat; daaruit volgt dat het arrest
niet zonder schending van de artikelen
20 en 22 van de collectieve overeenkomst
van 6 juli 1972 (koninklijk besluit van 26
oktober 1972) heeft kunnen beslissen dat
aileen de gewone vakbondsafgevaardigde
de hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde heeft en aanspraak .kan maken op
de bijzondere bescherming die deze collectieve overeenkomst in geval van antslag van een vakbondsafgevaardigde
biedt:

Nr. 247

digde heeft ontslagen wegens dringende redenen en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft
verklaard;
Dat het arrest, door te beslissen
dat die vergoeding geen betrekking
heeft op de plaatsvervangende afgevaardigde, artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6
juli 1972 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering tot het verkrijgen van de beschermingsvergoeding als vakbondsafgevaardigde niet gegrond verklaart en eiser in de kosten van het
hoger beroep veroordeelt; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de collectieve
arbeidsovereenkomst van 6 juli 1972
gesloten in het Nationaal Paritair
Comite voor de Banken betreffende
het statuut van de syndicale afvaar14 januari 1991 - 3" kamer - Voorzitdigingen, goedgekeurd bij konink- ter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter lijk besluit van 26 oktober 1972, in Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluiartikel 20 bepaalt dat « de gewone dende conclusie van de h. Leclercq, advoen plaatsvervangende leden van de caat-generaal - Advocaten : mrs. De
syndicalE:i afvaardiging niet, mogen Bruyn en Biitzler.
worden ontslagen om redenen die
eigen zijn aan de uitoefening van
hun mandaat »; dat dit artikel 20 behoort tot hoofdstuk V van de collectieve overeenkomst, met als titel
« statuut van de afgevaardigden »;
Dat daaruit volgt dat het plaatsvervangende lid van de vakbondsafvaardiging beschouwd moet worden Nr. 247
als een met een mandaat belaste
persoon, dat hij de hoedanigheid
3" KAMER - 14 januari 1991
van vakbondsafgevaardigde bezit en
als plaatsvervangend lid de bescherming geniet die door de genoemde ARBEIDSOVEREENKOMST
AARD
collecheve overeenkomst wordt geVAN DE WET - TOEPASSINGSSFEER - BEboden;
DIENDE - ART. 82, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - DWINGENDE BEPALING T.A.V. ALOverwegende dat artikel 22, eerLE PARTIJEN.
ste lid, 3°, van de collectieve overeenkomst bepaalt dat een forfaitaire Art. 82, § 3, eerste lid, Arbeidsovereenvergoeding door de werkgever verkomstenwet, krachtens hetwelk de
schuldigd is indien hij een afgevaarpartijen het recht hebben om binnen
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de daarin bepaalde grenzen de opzeggingstermijn bij overeenkomst vast te
stellen en de rechter zulks moet doen
bij ontstentenis van zodanige overeenkomst, is· een voor alle gedingvoerende
partijen dwingende bepaling (1).

nen dat hij bevoegd is om de voorziening in te stellen en het rechtsgeding
te voeren in naam van de vennootschap in vereffening (1). (Art. 289, eerste lid, W.I.B.; art. 181 Vennootschappenwet.)

(TELLIER T. JACQUES WESEL N.V.)

(HENRI GRENSON B.V.B.A. IN VEREFFENING
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. 8989)
ARREST ( vertaJing)

14 januari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
Draps en Nelissen Grade.

(A.R. nr. F 1105 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1990 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het verzoekschrift tot cassatie werd ondertekend door de h. Andre Daudin, die
verklaart « vereffenaar te zijn, daartoe behoorlijk aangesteld bij notariele akte, zoals blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door de notaris J.P. Declairfayt, notaris te Assesse, op 29 april 1988 ... »;
Overwegende dat uit geen enkel
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de genoemde heer
Daudin bevoegd was om in naam
van de vennootschap Henri Grenson
een voorziening in te stellen en een
rechtsgeding te voeren;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Nr. 248
3• KAMER - 14 januari 1991

1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING IN CASSATIE - HANDELSVEN·
NOOTSCHAPPEN - VOORZIENING INGESTELD
DOOR DE VEREFFENAAR - BEVOEGDHEID BEWIJS.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID - INKOMSTENBELASTINGEN - HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
- VOORZIENING INGESTELD DOOR DE VEREFFENAAR - BEVOEGDHEID - BEWIJS.

3° VENNOOTSCHAP -

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

1°, 2° en 3° De vereffenaar van een han-

14 januari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - Ge ·
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De

ALLERLEI - INKOMSTENBELASTJNGEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VOORZIENING INGESTELD
DOOR DE VEREFFENAAR - BEVOEGDHEID BEWJJS.

delsvennootschap,
die
het
verzoekschrift aan het Hoi van Cassatie
inzake inkomstenbelastingen ondertekent, moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, aanto-

------------------1
Noot arrest nr. 247 :
(1) Cass., 24 sept. 1990, A.R. nr. 8868 (AC.,
1990-91, nr. 36), met de verwijzingen in de
voetnoot.

Bruyn.

1-----------------Noot arrest nr. 248 :
(1) Zie Cass., 10 dec. 1959 (Bull. en Pas.,
1960, I, 425); 6 sept. 1966 (A.C., 1967, 14) en de
noot W.G.; 26 nov. 1968 (ibid., 1969, 327); 26
rnei 1970 {ibid., 1970, 900); 12 okt. 1973 (~b1:d.,
1974, 176); 19 feb. 1987, A.R. nr. F 849 F (Ibid.,
1986-87, nr. 366}; 1 feb. 1990, voltallige terechtzitting, A.R. nr. F 995 F (ibid., 1989-90, nr. 341),
en de noot J.V.

I
I
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2•

KAMER -

1° BEWIJS STRAFZAKEN -

15 januari 1991

ALGEMENE BEGRIPPEN
BEWIJSLAST - BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.2
E.V.R.M. - ART. 14.2 I.V.B.P.R. - STRAFZAKEN
- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - ART. 14.1 I.V.B.P.R. - STRAFZAKEN
- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAKDRAAGWIJDTE.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ARTT.
6.1. EN 6.3, D, E.V.R.M. - ARTT. 14.1 EN 14.3, E,
I.V.B.P.R.- EERLIJKE BEHANDELII'~G VAN DE
ZAAK STRAFZAKEN ONDERVRAGING
VAN GETUIGEN.

5° RECHTEN VAN DE MENS -

ARTT.
6.1 E.V.R.M. EN 14.7 I.V.B.P.R. - EERLJ,JKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING EN BELASTINGVERHOGING.

6° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - SANCTIES - BELASTINGVERHOGING BIJ NIET-AANGIFTE OF IN GEVAL
VAN ONJUISTE AANGIFTE VAN INKOMSTEN RECHTEN VAN DE MENS- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - STRAFRECHTELIJKE
VEROORDELING EN BELASTINGVERHOGING.

gen; indien de beklaagde voor het vonnisgerecht miskenning van die rechten
tijdens het vooronderzoek aanvoert,
beoordeelt de rechter of door die beweerde miskenning een eerlijke behandeling van de zaak voor het vonnisgerecht onmogelijk is geworden (3).
4° Schending van de artt. 6.1 en 6.3, d,

E. V.R.M, 14.1 en 14.3, e, I. V.B.P.R. kan
niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat inzake fiscale misdrijven de onderzoeksrechter zich louter
technisch heeft doen bijstaan door belastingsambtenaren wanneer deze niet
zijn opgetreden als getuigen a charge
in de zin van de voormelde verdragsbepalingen en de beklaagde in de mogelijkheid is gesteld de door het onderzoek verzamelde gegevens tegen te
spreken (4).
5° en 6° De taxatieambtenaar die met

toepassing van art. 334 W.LB., bij nietaangifte of in geval van onjuiste aangifte van inkomsten, een bepaalde belastingverhoging toepast op de verschuldigde belastingen op het niet
aangegeven inkomstengedeelte, doet
geen uitspraak over een tegen de beJastingplichtige ingestelde strafvordering; die toepassing staat een strafrechtelijke veroordeling wegens fiscale
misdrijven niet in de weg. (Artt. 6.1
E.V.R.M. en 14.7 I.V.B.P.R.)
(VAN GAEL RUDIGER, VAN GAEL RENE)
ARREST

(A.R. nr. 2153)
telijke gegevens die hij opsomt, beslist
dat in de door de beklaagde tot staving
HET HOF; - Gelet op het bestrevan zijn verweer aangevoerde bewerinden
arrest, op 18 december 1987
gen niets geloofswaardigs te vinden is,
miskent geenszins de regels betreffen- door het Hof van Beroep te Brussel
de de bewijslast in strafzaken (1) noch gewezen;
het vermoeden van onschuld dat is
neergelegd in de artt. 6.2 E. V.R.M. en
14·2 I. V.B.P.R. (2).
(3) Zie Cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4439

1o en 2° De rechter die op grand van fei-

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

« L'Application et !'interpretation de !'article 6, §§ 1"' et
strekken ertoe de uitoefening van het 3, de Ia convention europeenne des droits de
recht van verdediging voor de vonnis- !'Homme dans Ia jurisprudence beige en magerechten te verzekeren en aan de be- tiere penale », dans Les droits de la defense
klaagde van die gerechten een eerlijke en matiere penale - Actes du collogue des
behandeling van zijn zaak te waarbor- 30-31 mai-ler juin 1985, Barreau de Liege, biz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; 297 tot 343, inzonderheid I.A.1 op biz. 298 tot
300.
(1) Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 352).
(4) Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2921
(2) Zie Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5322 (A. C., (A.C., 1983-84, nr. 260), en 15 maart 1985, A.R.
1986-87, nr. 271).
nr. 4439, vermeld in de noot 3 hiervoren.

30 De artt. 6.1 E. V.R.M. en 14.1 L V.B.P.R.

(A.C., 1984-85, nr. 428); DE NAuw,
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Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
6.2. van het Europees Verdrag over de
Rechten van de Mens en 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en miskenning
van de bewijslast in strafzaken en van
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de twijfel de beklaagde ten goede
moet komen,
doordat het arrest de excepties van ontoelaatbaarheid van de strafvordering en
van nietigheid van het onderzoek verwerpt, op grond • dat niets aantoont dat
de stukken, die door de inspecteur van
de bijzondere belastinginspectie als bijlage bij de aangifte van de misdrijven
gevoegd waren, noodzakelijk dank zij
een deloyale, onrechtmatige, in strijd
met de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek of door de wet strafbaar gestelde handeling in het bezit van
de inspectiedienst zijn gekomen, noch
dat de leden van deze dienst zulks wisten of moesten weten; dat (de eisers) tot
staving van hun loutere bewering geen
enkel element kunnen of willen bijbrengen en dus in hun bewering falen; dat zij
alleszins geen klacht hebben ingediend
uit hoofde van diefstal of van inbraak,
zelfs niet lastens onbekenden; (...) dat
vanwege het openbaar ministerie verwacht en vermoed moet worden dat de
regels van de strafrechtspleging worden
nageleefd en dat slechts wanneer de beklaagde het tegenovergestelde beweert,
deze moet aantonen dat deze regels niet
werden miskend of overtreden, althans
voor zover de bewering van de beklaagde waarschijnlijk voorkomt, wat ten deze
niet het geval is »,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers in
hun conclusie onder meer inriepen dat,
gelet op het compromitterend karakter
van de litigieuze stukken, het uitgesloten
is dat die stukken door de verantwoordelijken zelf van de firma Kuzee en met
hun goedkeuring aan de diensten van de
bijzondere belastinginspectie werden
overgemaakt; dat die stukken evenmin
aan enige fiscale administratie werden
overgemaakt in het kader van een fiscaal onderzoek; dat aldus een vermoeden
ontstaat dat een tot op heden onbekende
derde persoon op een onrechtmatige manier in het bezit geraakt is van deze
stukken en ze in handen gespeeld heeft
van de administratie of van de bijzondere belastinginspectie; dat meer bepaald
het vermoeden ontstaat dat een onbekende persoon deze boekhoudkundige
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stukken, die steeds op de zetel van de
vennootschap bewaard werden, ten nadele van de vennootschap ontvreemd heeft
en zich derhalve schuldig gemaakt heeft
aan diefstal; dat dat vermoeden wordt
bevestigd door de vaststelling dat de vennootschap in de periode die de klacht
van de bijzondere belastinginspectie
voorafging, herhaalde malen het voorwerp uitmaakte van chantagepraktijken
vanwege een ex-werknemer in verband
met dezelfde feiten, en dat, eveneens in
dezelfde periode, door tot hiertoe onbekende personen ingebroken werd in de
kantoren van de vennootschap, zodat het
arrest, dat niet antwoordt op het middel
van de eisers volgens welke de onrechtmatige ontvreemding van de stukken
werd bewezen door een vermoeden dat
gestaafd en bevestigd werd door precieze
gegevens, in het middel vermeld, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet); het arrest
in elk geval, door de excepties van de eisers te verwerpen op grond dat de eisers
tot staving van hun loutere bewering
« geen enkel element » kunnen of willen
bijbrengen, en dat hun bewering niet
waarschijnlijk voorkomt, de bewijskracht miskent van de conclusie van de
eisers waarin precieze gegevens werden
aangehaald, welke het door hen ingeroepen vermoeden van onrechtmatige ontvreemding van de stukken staven en bevestigen, en het derhalve niet wettelijk
verantwoord is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);

tweede onderdeel, wanneer een · beklaagde een feit aanvoert tot staving van
een exceptie van ontoelaatbaarheid van
de strafvordering of van nietigheid van
het onderzoek, en dit feit niet elke geloofwaardigheid mist, het · openbaar ministerie het niet-bestaan ervan moet bewijzen; de bewijslast slechts van het
openbaar ministerie wegvalt, indien in
de bewering van de beklaagde niets geloofwaardigs te vinden is; de omstandigheid dat het door de beklaagde aangevoerde feit niet waarschijnlijk voorkomt,
het openbaar ministerie niet vrijstelt van
de verplichting het niet-bestaan van dat
feit te bewijzen, zodat het arrest, door te
beslissen dat het openbaar ministerie de
naleving van de regels van de rechtspleging slechts moet aantonen « voor zover
de bewering van de beklaagde waarschijnlijk voorkomt, wat ten deze niet
het geval is », de regels betreffende de
bewijslast in strafzaken miskent, en derhalve niet wettelijk verantwoord is
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(schending van het algemeen rechtsbe- ··de eisers niet waarschijnlijk zijn
ginsel volgens welk de twijfel de be- omdat ze, zoals blijkt uit het antklaagde ten goede moet komen, en van woord op het eerste onderdeel, als
de artikelen 6.2 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens, on- loutere beweringen te beschouwen
dertekend te Rome op 4 november 1950, zijn waaraan geen bewijswaarde
en 14.2 van het Internationaal Verdrag kan worden gehecht;
inzake burgerrechten en politieke rechOverwegende dat hieruit blijkt dat
ten, opgemaakt te New York op 19 de- de appelrechters aannemen dat,
cember 1966) :
naar hun oordeel, in die aanvoeringen niets geloofwaardigs te vinden
W at het eerste onderdeel betreft : is;
Overwegende dat de eisers concluDat het arrest mitsdien de bewijsdeerden zoals in het onderdeel is regels in strafzaken en het vermoevermeld, ten betoge dat de strafvor- den van onschuld niet miskent;
dering ingesteld werd op grond van
Dat het middel niet kan worden
onrechtmatig verkregen bewijselementen en mitsdien niet ontvanke- aangenomen;
lijk was;
Over het tweede middel: schending
Overwegende dat de appelrechters van de artikelen 6.1 en 6.3., d, van het
- na erop te hebben gewezen dat Europees Verdrag over de Rechten van
de eisers voor het eerst voor de cor- de Mens, en 14.1 en 14.3, e, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechrectionele rechtbank voorhielden dat ten
en politieke rechten,
er redenen waren om te denken dat
doordat
het arrest beslist dat er geen
bepaalde stukken, zoals facturen en reden is om
de verslagen van de fiscale
bestelbons, op onregelmatige wijze ambtenaren uit de debatten te weren, op
in het bezit waren gekomen van de grond : dat het indienen van een klacht
fiscale administratie releveren door een inspecteur behorend tot de addat de eisers « thans voor het hof ministratie van de bijzondere belasting(van beroep) laten uitschijnen dat inspectie, met toepassing van artikel 29
deze stukken gestolen geweest zijn van het Wetboek van Strafvordering,
door een handelsvertegenwoordiger zelfs met de bedoeling informatie in te
die de fiscale administratie op
of minstens door een onbekende winnen
grond van de haar toegekende bevoegdpersoon gefotokopieerd werden bui- heden niet kon inzamelen, geen onregelten hun weten en zonder daartoe matigheid vertoont; dat de onderzoeksvoorafgaandelijk te zijn toegelaten rechter met het oog op he·; ontdekken
geweest; ( ... ) zij alleszins geen van de waarheid en het opsporen van de
klacht hebben ingediend uit hoofde elementen van de misdrijven, wanneer
van diefstal of van inbraak, zelfs hij daartoe, zoals te dezen, regelmatig gevorderd was, aile middelen mag gebruiniet lastens onbekenden »;
ken die niet door de wet zijn verboden
Overwegende dat het arrest aldus en onder andere een beroep mag doen
te kennen geeft waarom de appel- op de bijstand van gespecialiseerde ambrechters oordelen dat de aanvoerin- tenaren - immers tot het beroepsgegen van de eisers als loutere bewe- heim gehouden - om bij de huiszoekingen de nodige stukken aan te duiden en
ringen te beschouwen zijn waaraan om
de verhoren bij te wonen die door
zij geen bewijswaarde kunnen hech- hemzelf of (de) door hem aangestelde poten;
litieofficieren worden afgenomen ten
Dat het arrest zodoende die con- einde door dezen nuttige vragen te Iaten
clusie, zonder de bewijskracht ervan stellen; dat, na vanwege de procureur-gete miskennen, beantwoordt en de neraal machtiging te hebben bekomen
inzage te nemen van het strafrechtebeslissing in zoverre naar recht ver- om
lijk dossier, de ambtenaren van de bijantwoordt;
zondere belastinginspectie, die het dossier raadpleegden en een verslag op,
W at het tweede onderdeel betreft : maakten
waarvan beklaagden kennis
Overwegende dat de appelrechters kregen en waarop zij hun opmerkingen
oordelen dat de aanvoeringen van hebben kunnen Iaten gelden, geen onrl::l-
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ge~m~tigheid hebben gepleegd; dat het
prmCipe van de gelijkheid der wapens
hierdoor geenszins wordt miskend, nu
het hier om het voorbereidend onderzoek
gaat en niet om het eigenlijk strafproces,
zulk onderzoek enkel gericht zijnde op
de vraag of er aanleiding toe is de beklaagden naar de strafrechter te verwijzen, waar, voor het eerst, de bewijselementen op tegenspraak kunnen worden
onderzocht; dat immers de ambtenaren
die de onderzoeksrechter hebben bijgestaan, geen partijen ter zake zijn, nu er
hier geen burgerlijke-partijstelling was
en de klacht van het bestuur uitging en
niet van de ambtenaren, handelehd in eigen naam (doch wei in naam van het
bestuur); dat deze ambtenaren niet als
« getuigen a charge » beschouwd kunnen
worden; dat dit begrip vreemd is aan onze strafrechtspleging en s!echts ter zake
dienend zou kunnen zijn, mochten deze
ambtenaren onder eed door de rechter
ten gronde verhoord geweest zijn, wat
niet het geval is,

terwijl de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag over de Rechten van de
Mens en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten bepalen dat een ieder recht
heeft op onder meer een eerlijk proces
bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging; de « eerlijkheid » van de behandeling dient onderzocht te worden in het
Iicht van het geheel van de strafprocedure, zonder dat echter uitgesloten kan
worden dat aan een bepaald aspect of incident zoveel gewicht toekomt dat de
eerlijkheid van de behandeling reeds in
een vroeger stadium van de procedure
beoordeeld kan worden; het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak derhalve reeds op het « voorbereidend onderzoek » van toepassing kan zijn, indien
dit stadium van de procedure van belang
is voor de vaststelling van het kader
waarbinnen de telastlegging door het
vonnisgerecht dient beoordeeld te worden; zulks te dezen het geval is, nu de
onderzoeksrechter, zoals het arrest zelf
overweegt, ermee belast is de waarheid
te ontdekken en de elementen van de
misdrijven op te sporen, opdat een antwoord gegeven kan worden op de vraag
of de verdachte naar de strafrechter verwezen moet worden; de eisers bijgevolg
reeds in het stadium van het gerechtelijk onderzoek recht hadden op een eerlijke behandeling van hun zaak, hetgeen
onder meer de eerbiediging van de gelijkheid der wapens impliceerde; die ge-
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lijkheid der wapens met zich brengt dat
er een « evenwicht » moet bestaan tussen de personen die door de verdediging
opgeroepen zouden worden en de personen die, in welke hoedanigheid ook, in
het onderzoek ten laste van de verdachte
optreden; dit beginsel trouwens, wat de
« getuigen a decharge en de « getuigen a
charge » betreft, uitdrukkelijk bevestigd
word door de artikelen 6.3, d, van het
Europees Verdrag en 14.3, e, van het Internationaal Verdrag, welke voorschrijven dat het oproepen en de ondervraging
« op dezelfde voorwaarde " moeten geschieden; de eisers te dezen gerechtigd
zijn te twijfelen aan de neutraliteit van
de ambtenaren wier bestuur, met toepassing van artikel 29 van het Wetboek van
Strafvordering, aangifte van de misdrijven gedaan heeft, waardoor de strafvervolging op gang is gebracht; aan deze
ambtenaren, die aldus reeds in het begin
van de procedure ten laste van de eisers
zijn opgetreden, en die derhalve ten minste de schijn verwekten dat zij « getuigen a charge » waren, in de zin van de
genoemde verdragsbepalingen, in de verdere loop van het onderzoek een overheersende rol is toegekend; die ambtenaren immers geroepen werden om de
onderzoeksrechter bij te staan, « om bij
de huiszoekingen de nodige stukken aan
te duiden en om de verhoren bij te wonen die door (de. onderzoeksrechter) zelf
of de door hem aangestelde politieofficieren (werden) afgenomen, ten einde door
deze nuttige vragen te Iaten stellen », zij
inzage mochten nemen van het strafdossier en zij bovendien een bezwarend verslag hebben opgemaakt, waarop de strafrechter gesteund heeft; uit het geheel
van deze gegevens blijkt dat, in de loop
van het gerechtelijk onderzoek, aan de
rol van de ten laste van de eiseres optredende ambtenaren een zodanig gewicht
is toegekend dat de eisers dit onevenwicht zelfs voor het vonnisgerecht niet
meer konden herstellen; de behandeling
van de zaak van de eisers derhalve, in
haar geheel genomen, niet « eerlijk "
was, zodat het arrest, door te beslissen
dat het beginsel van de gelijkheid der
wapens niet miskend werd, niet wettelijk
verantwoord is (schending van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag over
de Rechten van de Mens en 14.1 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten); het arrest
verder, door te beslissen dat de ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie
niet als « getuigen a charge " beschouwd
kunnen worden, geen rekening houdt
met de naar buiten verwekte schijn,
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waaraan in strafzaken een bijzonder belang gehecht moet worden, het aldus de
draagwijdte van het begrip « getuigen a
charge • miskent, en het derhalve niet
wettelijk verantwoord is (schending van
de artikelen 6.3, d, van het Europees
Verdrag over de Rechten van de Mens
en 14.3, e, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten);
Overwegende dat de in het middel
vermelde verdragsbepalingen ertoe
strekken de uitoefening van het
recht van verdediging voor de vonnisgerechten te verzekeren en aan
de beklaagde voc\r die gerechten een
eerlijk proces te 'waarborgen; dat in
geval van miskenning van die rechten tijdens het vooronderzoek - in
de mate dat de uitoefening van die
rechten verenigbaar is met de regels
van het vooronderzoek zoals dit
door de wet is geregeld - de rechter oordeelt of door die miskenning
een eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk zou zijn geworden;
Overwegende dat het arrest constateert : dat te dezen de strafvordering op gang werd gebracht ingevolge een aangifte door de fiscale
administratie met toepassing van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en niet door de belastingambtenaren die de onderzoeksrechter, op zijn verzoek, bijstand hebben
verleend; dat de onderzoeksrechter
een beroep deed op de technische
bijstand van de belastingambtenaren
ten einde de waarheid te achterhalen; dat die ambtenaren - na daartoe de vereiste machtiging te hebben ontvangen van de procureur-generaal - verslag uitbrachten aan
hun administratie; dat de eisers in
de mogelijkheid werden gesteld de
inhoud van dat verslag tegen te
spreken; ten slotte de tussenkomst
van die ambtenaren zich ertoe beperkt heeft louter technische bijstand te verlenen en dat zij op geen
enkel ogenblik als getuigen werden
gehoord;
Overwegende dat de appelrechters
op die gronden wettig beslissen dat
de wapengelijkheid niet werd mis-
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kend en dat de fiscale ambtenaren
niet zijn opgetreden als getuige
« a charge )) in de zin van de vermelde verdragsbepalingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens en
14.7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
doordat het arrest beslist dat de strafvordering niet vervallen is, niettegenstaande de eisers met toepassing van artikel 334 van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen reeds werden belast met een belastingverhoging van
241.823 frank respectievelijk 82.705
frank, op grond : dat de eisers vergeefs
stellen dat de in genoemde bepaling bedoelde sanctie duidelijk een strafrechtelijk karakter heeft omdat zij ertoe strekt
de belastingplichtige te sanctioneren
voor wat hij gedaan heeft of voor wat hij
verzuimd heeft aan te geven; (...) dat de.ze sanctie van fiscale aard is en geen enkel uitstaan heeft met het opleggen van
een straf zoals deze door het openbaar
ministerie wordt gevorderd, en die in wezen en qua tenuitvoerlegging grondig
verschilt van de fiscale sanctie, dat de eisers derhalve niet voor een tweede keer
werden beticht voor een strafbaar feit
waarvoor zij reeds overeenkomstig de
wet werden veroordeeld; dat niets de nationale wetgever belet om, zoals te dezen, op een tweevoudige wij ze het feit te
sanctioneren dat een overtreding oplevert op de wet, zo hij van oordeel is dat
zulks zich opdringt ten einde in het
openbaar belang de naleving ervan te
verzekeren en wanneer hij daartoe bevoegdheid verleent zowel aan de bestuurlijke overheid als aan de rechtsmachten,
terwijl artikel 14.7 van het lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten bepaalt dat niemand
voor een tweede keer mag worden berecht of bestraft voor een strafbaar feit
waarvoor hij reeds overeenkomstig de
wet en het procesrecht van elk land bij
einduitspraak is veroordeeld of waarvan
hij is vrijgesproken; het in die bepaling
tot uitdrukking gebrachte beginsel « non
bis ir. idem • een aspect is van de « eerlijke behandeling • van een zaak, welke
krachtens artikel 6.1 van het Europees
Verdrag over de Rechten van de Mens
verzekerd moet worden aan een ieder
die het voorwerp uitmaakt van een straf-
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vervolging; de « veroordeling » wegens toepast, waartegen de hetrokkene
een « strafbaar feit •, die zich tegen een hezwaar kan indienen hij de provintweede vervolging verzet, een begrip is ciale of gewestelijke directeur der
waaraan een • autonome » betekenis toe- helastingen overeenkomstig de artikomt, dit is een betekenis die niet noodzakelijk samenvalt met die welke in het kelen 267 en volgende van het Wetnationaal recht aan dat begrip gegeven hoek van de Inkomstenhelastingen;
wordt; voor het bestaan van een • strafDat het middel faalt naar recht;
baar feit • derhalve niet van beslissend
En
overwegende dat de suhstanbelang is of de overtreding en de sanctie
naar Belgisch recht a! dan niet door de tiEHe of op straffe van nietigheid
strafwet bepaald zijn; integendeel een voorgeschreven rechtsvormen in
vee! grater gewicht toegekend moet wor- acht zijn genomen en de heslissing
den aan de aard van de overtreding, me- overeenkomstig de wet is gewezen;
de bezien in verband met de aard en de
ernst van de sanctie; de in artikel 334
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde verhoging het karakter
Om die redenen, verwerpt de
heeft van een sanctie, gesteld op het voorziening; veroordeelt de eisers in
overtreden van een norm met een alge- de kosten.
meen verbindend karakter en met de bedoeling dat zij zowel preventief als be15 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitstraffend werkt; het opleggen van zulke ter en verslaggever: de h. D'Haenens,
sanctie derhalve aangemerkt moet wor- waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
den als een « veroordeling • wegens een conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat« strafbaar feit »; het opleggen van de
generaal - Advocaat: mr. Lemmens,
proportionele belastingsverhogingen, die Brussel.
door de eisers inmiddels betaald werden,
bijgevolg belet dat de eisers nog wettig
voor dezelfde feiten een tweede keer berecht of gestraft kunnen worden, zodat
het arrest, door te beslissen dat het
opleggen van de bedoelde belastingsverhogingen het verval van de strafvordering niet met zich brengt, niet wettelijk
verantwoord is (schending van artikel
14.7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Nr. 250
en, in ondergeschikte orde, van artikel
6.1 van het Europees Verdrag over de
2• KAMER - 15 januari 1991
Rechten van de Mens) :
Overwegende dat de taxatieamhtenaar die, met toepassing van artikel
334 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen, hij niet-aangifte of
in geval van onvolledige of onjuiste
aangifte de hij dat artikel hepaalde helastingverhoging toepast op
de verschuldigde helasting op het
niet aangegeven inkomstengedeelte,
geen uitspraak doet over de gegrondheid van de tegen een helastingplichtige ingestelde strafvordering en tegen hem geen veroordeling uitspreekt;
Dat hij enkel op die helastingplichtige de hijzondere aanslagvoet
hepaald hij artikel 334 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK AFWIJZING VAN HET VERZOEK BIJ ARREST
VAN HET HOF VAN BEROEP- VOORZIENING
IN CASSATIE - TERMIJN.

2° VOORZIENING

IN CASSATIE

-

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP- STRAF·
VORDERING - VOORLOPIGE HECHTENIS VERZOEK OM VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING AFGEWEZEN BIJ ARREST VAN HET HOF
VAN BEROEP.

1o en 2° Buiten het geval bepaald bij art.

40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken
en het geval van overmacht en onder
voorbehoud van de toepassing van art.
644 Sv., is niet ontvankelijk het cassatieberoep tegen een arrest waarbij het
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hof van beroep een verzoek om voorlopige invrijheidstelling afwijst, wanneer
dat cassatieberoep wordt ingesteld na
het verstrijken van de termijn van vierentwintig uur die begint te lopen vana! de dag van de betekening van het
arrest (1). (Art. 31, 2, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
(HOFKENS)

(A.R. nr. 5249)
15 januari 1991 - 2• kamer - Voorzit·
ter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

(DAMBRAIN T. LETURCQ, SAROT,
DROUOT BELGIUM N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8542)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk op 16
maart 1989 en 7 juni 1990 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 4 oktober 1989 (2) waarbij akte
van afstand is verleend van de voorziening van eiseres tegen het op 16
maart 1989 gewezen arrest van het
Hof van Beroep te Bergen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 16
maart 1989:

Nr. 251
2•

KAMER -

16 januari 1991

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - MATERI:ELE SCHA·
DE - ELEMENTEN EN GROOTTE - VOORTIJ·
DIGE PENSIONERING - VERMINDERING VAN
HET PENSIOEN.

De vermindering van het pensioenbedrag ten gevolge van voortijdige pensionering wegens een door de schuld
van een derde veroorzaakt ongeval is
een schade die door die derde moet
worden vergoed (1). (Artt. 1382, 1383
B.W.)

-----------------1
Noot arrest nr. 250:
(1) Zie Cass., 1 juni 1988, A.R. nr. 6585 (A.C.,
1986-88, nr. 605).
Noot arrest nr. 251 :
(1) Cass., 29 mei 1974 (A.C., 1974, 1074).

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het wijzigend arrest van 16
maart 1989 de verweerders veroordeelt
om aan eiseres het provisioneel bedrag
van 300.000 frank en het definitief bedrag van 2.418.692 frank te betalen en de
vordering van eiseres voor het overige
afwijst op grond dat, wat de schade ten
gevolge van de voortijdige pensionering
betreft, eiseres ten onrechte van oordeel
is dat zij wegens haar pensionering vana£ 1 juni 1982 schade zal lijden op de
leeftijd van 60 jaar, aangezien zij op dat
ogenblik niet in aanmerking zal komen
voor een rustpensioen berekend op een
volledige loopbaan; dat dit pensioen een
andere rechtsgrond heeft dan de onopzettelijke slagen en verwondingen die
aan de beklaagde ten laste worden gelegd en niet strekt tot vergoeding van de
door dat misdrijf veroorzaakte schade,
terwijl de omstandigheid dat het door
eiseres ontvangen rustpensioen een andere rechtsgrond heeft dan de £out van
verweerder, niet impliceert dat ook de
schade, die voor eiseres voortvloeit uit
de vermindering van dat pensioen, geen
verband houdt met de fout van verweerder; het feit dat het overlevingspensioen
van eiseres niet berekend wordt op een
volledige loopbaan, te wijten is aan de
dienstjaren die zij ten gevolge van het
(2) Niet gepubliceerd.
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ongeval verloren heeft; het litigieuze verlies bijgevolg wei degelijk door het ongeval is veroorzaakt en moet worden vergoed; het arrest aldus de in het middel
aangewezen bepalingen schendt;

Nr. 252

Overwegende
dat
een
rustpensioen een andere rechtsgrond
heeft dan de onopzettelijke slagen
en verwondingen waarvoor een derde aansprakelijk is verklaard; dat
echter de verlaging van het bedrag
van dat pensioen ten gevolge van de
voortijdige pensionering wegens het
ongeval een schade oplevert die is
veroorzaakt door de fout van die
derde;

1° JEUGDBESCHERMING -

Dat het arrest, nu het die vordering verwerpt op grand dat een rustpensioen een andere rechtsgrond
heeft dan de fout, het begrip schade
in de zin van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;

2"

KAMER -

16 januari 1991

MINDERJARIGE VAN MEER DAN 16 JAAR - OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT POLITIERECHTBANK - MINDERJARIGE, BEKLAAGDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - VERHOOR VAN EEN GETUIGE IN OPENBARE TERECHTZITTING - HOGER BEROEP - GELDIGHEID VAN DE GETUIGENVERKLARING.

2° JEUGDBESCHERMING -

MINDERJARIGE VAN MEER DAN 16 JAAR - OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT STRAFGERECHT - MINDERJARIGE, BEKLAAGDE EN BURGERLIJKE PARTIJ - IN RAADKAMER GENOMEN CONCLUSIE OP DE BURGERLUKE RECHTSVORDERING.

1° De appelrechter mag de beslissing,
waarbij een minderjarige van meer
dan 16 jaar wegens overtreding van
het Wegverkeersreglement wordt veroordeeld, niet gronden op een getuigenverklaring die voor de politierechtbank in openbare terechtzitting is
afgelegd tijdens de debatten over de
namens de minderjarige in dezelfde
zaak ingestelde burgelijke rechtsvordering (1). (Art. 36bis Jeugdbeschermingswet.)

Om die redenen, vernietigt het arrest van 16 maart 1989, in zoverre
het uitspraak doet over de vordering 2° Art. 36bis Jeugdbeschermingswet vertot vergoeding van de schade die
biedt dat in raadkamer conclusie
voortvloeit uit de verlaging van het
wordt genomen over de burgerlijke
bedrag van het rustpensioen, en in
rechtsvordering die in naam van een
minderjarige van meer dan 16 jaar
zoverre het nalaat aan eiseres comvoor het strafgerecht is ingesteld wepensatoire interesten toe te kennen
gens een aan een meerderjarige ten
op het bedrag ter vergoeding van de
Jaste gelegd misdrijf, oolc al wordt de
na 31 december 1984 ontstane mateminderjarige in dezelfde zaak en op
riele beroepsschade; ... ; beveelt dat
dezelfde terechtzitting vervolgd (2).
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeel(BAJART, BIEFNOT T. LAZZERINI)
telijk vernietigde arresten; verwijst
de verweerders in de helft van de
kosten en laat de overige helft daarARREST ( vertaJing)
van ten laste van eiseres; verwij st
(A.R. nr. 8549)
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
HET HOF; - Gelet op het bestre16 januari 1991 - 2• kamer - Voorzit- den vonnis, op 6 juni 1990 in hager
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver(1) Zie Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3424
slaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advo- (A.C., 1989-90, nr. 199).
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte(2) Cass., 30 aprii 1985, A.R. nr. 9075 (A.C.,
kier en Kirkpatrick.
1984-85, nr. 522).
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde, tegen de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering:
Over het middel: schending van de artikelen 96, 97 van de Grondwet en 36bis,
inzonderheid tweede lid, van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gewijzigd bij de wet van 9 mei
1972,
doordat het bestreden vonnis, op grand
van onder meer de verklaring van de getuige V. die op de openbare terechtzitting van 15 januari 1990 van de politierechtbank is gehoord, eerstgenoemde
eiser veroordeelt tot een geldboete van
75 frank wegens overtreding van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie over het wegverkeer, de aan de eerste verweerder ten laste gelegde slagen
en verwondingen door onvoorzichtigheid
en overtredingen van dat koninklijk besluit niet bewezen verklaart en de rechtbank onbevoegd verklaart om uitspraak
te doen over de civielrechtelijke vorderingen van de drie eisers,
terwijl eerstgenoemde eiser, die geboren is op 9 september 1971, minderjarige
van meer dan zestien jaar en minder
dan achttien jaar oud was op het ogenblik van de feiten; het debat dat op de
vordering van het openbaar ministerie
tegen eerstgenoemde eiser volgde, krachtens artikel 36bis van de wet van 8 april
1965, derhalve in raadkamer diende
plaats te vinden; het debat daarentegen
dat gevolgd is op de aan eerstgenoemde
verweerder betekende rechtstreekse dagvaarding en dat ging over de door de eisers tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen, krachtens artikel 96
van de Grondwet, in openbare terechtzitting diende gehouden te worden; de getuigen V. werd verhoord door de eerste
rechter die de zaak zowel ten aanzien
van de eerstgenoemde eiser als ten aanzien van eerstgenoemde verweerder in
openbare terechtzitting heeft behandeld;
uit het proces-verbaal van de op 9 mei
1990 gehouden terechtzitting van de correctionele rechtbank blijkt dat het debat
voor de appelrechters eerst in raadka-
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mer en daarna in openbare terechtzitting
heeft plaatsgevonden; de advocaat die
eerstgenoemde eiser, beklaagde en burgerlijke partij, vertegenwoordigde, zijn
pleidooi enkel in raadkamer heeft gehouden, terwijl de advocaten die de rechtstreeks gedaagde eerste verweerder en
de tweede verweerder, burgerlijke partij,
vertegenwoordigen, zowel in raadkamer
als in openbare terechtzitting hebben gepleit; de advokaat die de tweede en derde eiser, civielrechtelijk aansprakelijke
en dagende partijen, vertegenwoordigde,
enkel in openbare terechtzitting heeft gepleit; het openbaar ministerie zowel in
raadkamer als in openbare. terechtzitting
heeft geconcludeerd, zonder dat het proces-verbaal vermeldt dat hij tegen de
eerste eiser in raadkamer en tegen de
eerste verweerder in openbare terechtzittingen geconcludeerd heeft; de appelrechters, nu zij hun beslissing gronden
op het op de openbare terechtzittng van
de eerste rechter afgenomen verhoor van
de getuige V., ondanks het feit dat het
beroepen vonnis en de voor de eerste
rechter gevoerde rechtspleging nietig waren omdat de zaak ten aanzien van de
eerste eiser niet in raadkamer is behandeld, en nu zij niet zelf de zaak uitsluitend in raadkamer hebben behandeld
ten aanzien van die partij en ten aanzien
van de tweede en derde eiser optredend
in hun hoedanigheid van civielrechtelijk
aansprakelijke partijen alsook ten aanzien van de tweede verweerder, die een
civielrechtelijke vordering had ingesteld
tegen de eisers, artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965 hebben geschonden; de
appelrechters, door de zaak in raadkamer te behandelen in zoverre zij betrekking heeft op de civielrechtelijk~ vordering van de eerste eiser, die het oorspronkelijk door de tweede en derde
eiser in zijn naam tegen de eerste verweerder gevoerde geding had hervat, artikel 96 van de Grondwet hebben geschonden; de appelrechters bovendien,
nu zij niet preciseren of het eerste eiser
dan wei de eerste verweerder was tegen
wie het openbaar ministerie geconcludeerd heeft in raadkamer, enerzijds, op
de openbare terechtzitting, anderzijds,
niet hebben vastgesteld dat het openbaar
ministerie tegen de eerste eiser in raadkamer en tegen de eerste verweerder in
openbare terechtzitting had geconcludeerd; zij aldus de artikelen 36bis van de
wet van 8 april 1965 en 96 van de Grandwet hebben geschonden; dat zij het Hof
in elk geval buiten staat hebben gesteld
toezicht te houden op de wettigheid van
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hun beslissing (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat het bestreden
vonnis de op 9 september 1971 geboren eiser Yves Bajart veroordeelt
wegens op 29 juli 1988 begane overtredingen van het Wegverkeersreglement;
Dat de appelrechters die veroordeling gronden op onder meer « de
verklaring van de rechtstreekse getuige Vaccargin Houshe »;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
die getuige op 15 januari 1990 is ondervraagd op de openbare terechtzitting van de Politierechtbank te
Charleroi;
Dat het bestreden vonnis beslist
dat de behandeling van de zaak,
door de eerste rechter, in openbare
terechtzitting de nietigheid van het
beroepen vonnis tot gevolg had;
Overwegende dat krachtens artikel 36 bis, tweede lid, van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming de kennisneming van de
vervolgingen die, in de bij dit wetsartikel bepaalde gevallen, voor de op
grond van het gemeen recht bevoegde gerechten worden ingesteld tegen
minderjarigen, die ten tijde van de
feiten meer dan zestien jaar en minder dan voile achttien jaar oud waren, in raadkamer plaatsheeft;
Dat die bepaling, welke strekt tot
bescherming van de minderj arigen
op hen van toepassing is, zelfs als
meerderj arigen bij een en hetzelfde
exploot worden gedagvaard en samen met hen voor die gerechten
worden vervolgd;
Dat derhalve de correctionele
rechtbank, nu zij de veroordeling
.van eiser grondt op de verklaring
van een getuige die te zijnen aanzien niet regelmatig is ondervraagd,
artikel 36bis van de wet van 8 april
1965 heeft geschonden;
Dat het midel gegrond is;
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de beslissingen op de door het openbaar ministerie tegen hen ingestelde
rechtsvordering:
Overwegende dat de vernietiging
van de veroordeling op de tegen de
eiser Yves Bajart ingestelde strafvordering de vernietiging met zich
brengt van de beslissingen op de
rechtsvordering van het openbaar
ministerie tegen de voor hem civielrechtelijk aansprakelijke eisers;
III. Op de voorzieningen van de
eisers tegen de beslissing op de door
de verweerder Fabio Lazzerini, burgerlijke partij, tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat het vonnis aan
verweerder een provisioneel bedrag
toekent en de uitspraak over de overige punten van de vordering aanhoudt; dat dit geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering en
evenmin een uitspraak over een bevoegdheidsgeschil; dat de voorzieningen voorbarig en daarom niet
ontvankelijk zijn;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
strafvordering de vernietiging tot
gevolg heeft van de daaruit voortvloeiende beslissing op de burgerlijke rechtsvordering;
IV. Op de vobrziening van de eiser
Yves Bajart, burgerlijke partij :
Over het in dezelfde bewoordingen gestelde middel :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan en meer bepaald uit het proces-verbaal van de op 9 mei 1990 gehouden terechtzitting van de rechtbank in hoger beroep blijkt dat de
raadsman die Yves Bayart, burgerII. Op de voorzieningen van de lijke partij, vertegenwoordigde en
tweede en de derde eiser, civielrech- de raadslieden die de rechtstreeks
telijk aansprakelijke partijen, tegen gedaagde Frederic Lazzerini verte-
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genwoordigden, hun conclusie over heeft van de beslissing op de civielde burgerlijke belangen hebben ge- rechtelijke vorderingen van de tweenomen in raadkamer;
de en de derde eiser tegen de eerste
verweerder waartegen de tweede en
Overwegende dat artikel 36bis van de derde eiser een regelmatig cassade wet van 8 april 1965 enkel van tieberoep hebben ingesteld;
toepassing is wanneer de op grond
van het gemeen recht bevoegde gerechten, in de bij dit artikel bepaalOm die redenen, vernietigt het bede gevallen, kennis nemen van de
vorderingen van het openbaar mi- streden vonnis behalve in zoverre
nisterie jegens minderjarigen die het de eerste verweerder Frederic
meer dan zestien jaar en minder Lazzerini op strafrechtelijk gebied
dan volle achttien jaar oud zijn op vrij spreekt van het hem ten laste
gelegde en hem ontslaat van rechtshet ogenblik van de feiten;
vervolging zonder kosten en, op ciDat die bepaling, welke afwijkt vielrechtelijk gebied, aan Yves Bavan de grondwettelijke regel van de jart akte verleent van de hervatting
openbaarheid van de terechtzitting, van het geding wat de door zijn
niet van toepassing is wanneer, zo- rechtsvoorgangers ingestelde civielals te dezen, die gerechten kennis rechtelijke vordering betreft; beveelt
nemen van de civielrechtelijke vor- dat van dit arrest melding zal wordering van een meerderj arig gewor- den gemaakt op de kant van het geden minderjarige, die het voordien deeltelijk vernietigde vonnis; laat de
door de wettelijke bestuurders van kosten ten laste van de Staat; verzijn goederen gevoerde geding her- wijst de aldus beperkte zaak naar
vat tegen een meerderjarige be- de Correctionele Rechtbank te Berklaagde;
gen, zitting houdende in hoger beroep.
Dat het middel gegrond is;
V. Op de voorzieningen van de eisers Jean Bajart en Georgette Biefnot, burgerlijke partijen, tegen de
beslissing op de door hen tegen de
verweerder Frederic Lazzerini, beklaagde, ingestelde civielrechtelijke
vorderingen :
Overwegende dat het bestreden
vonnis tussen, enerzijds, de schuldigverklaring van de eerste eiser die
ten grondslag ligt aan de beslissing
over de civielrechtelijke vordering
van de tweede verweerder tegen de
eisers, en, anderzijds, de beslissing
op de civielrechtelijke vorderingen
van de tweede en de derde eiser tegen de eerste verweerder, een zodanig verband legt dat de tweede beslissing noodzakelijkerwijs van de
eerste afhangt;
Dat de vernietiging van de beslissing op de tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vordering derhalve de vernietiging tot gevolg

16 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Andersluidende conclusie (3) van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

1---------------(3) Het O.M. had tot verwerping van de
voorziening geconcludeerd. Het was van oordeel dat art. 36bis Jeugdbeschermingswet, luidens hetwelk de debatten betreffende vervolgingen ten laste van een minderjarige in
raadkamer plaatshebben, niet belet dat het appelgerecht een minderjarige kan veroordelen
op grond van een getuigenis die voor de politierechtbank regelmatig op een openbare terechtzitiing is afgelegd tijdens debatten over
de burgerlijke rechtsvordering, die namens die
minderjarige tegen een meerderjarige is ingesteld, daar de wet niet vereist dat de rechter
dezelfde getuige tweemaal hoort tijdens debatten tussen deze!fde partijen.
Anderzijds onderstreept het O.M. dat uit de
conclusie van de partijen, die dienaangaande
door het proces-verbaal van de terechtzitting
van het appelgerecht werd aangevuld, niet
volgde dat de raadslieden van de minderjarige,
burger!ijke partij, en van de rechtstreeks gedaagde meerderjarige, in raadkamer over de
burgerlijke rechtsvordering van de minderjarige in raadkamer hadden gepleit.
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1° UITLEVERING -

VREEMD BEVEL TOT
AANHOUDING - PROCEDURE VAN UITVOER·
BAARVERKLARING VREEMDELING NIET
VERSCHENEN VOOR DE RAADKAMER.

20

UITLEVERING - VREEMD BEVEL TOT
AANHOUDING - PROCEDURE VAN UITVOERBAARVERKLARING - VERTALING VAN HET
BEVEL TOT AANHOUDING.

30 UITLEVERING -

VREEMD BEVEL TOT
AANHOUDING - DUITSE TAAL - PROCEDURE
VAN UITVOERBAARVERKLARING - BETEKENING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING GEWEST BRUSSEL-HOOFDSTAD.

40

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKENBETEKENING - UITLEVERING - VREEMD BEVEL TOT AANHOUDING - DUITSE TAAL PROCEDURE VAN UITVOERBAARVERKLARING
- BETEKENING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - GEWEST BRUSSEL-HOOFDSTAD.

5° BETEKENING EN KENNISGEVING
BETEKENING VAN EXPLOTEN - UITLEVERING - VREEMD BEVEL TOT AANHOUDING
- DUITSE TAAL - PROCEDURE VAN UITVOERBAARVERKLARING- BETEKENING VAN
HET BEVEL TOT AANHOUDING - GEWEST
BRUSSEL-HOOFDSTAD.

6° UITLEVERING -

ART. 5.3 E.V.R.M. NIET TOEPASSELIJKE BEPALING.

70
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RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.3
E.V.R.M. - BEPALING NIET VAN TOEPASSING
OP UITLEVERING.
UITLEVERING -

VREEMDELING VOORLOPIG AANGEHOUDEN MET HET OOG OP UITLEVERING- UITVOERBAARVERKLARING VAN
EEN DOOR DE VREEMDE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING - GEVOLG.

1o Art. 3 Uitleveringswet bepaalt noch

schrijft voor dat de vreemdeling om
wiens uitlevering is verzocht, moet
verschijnen voor de raadkamer die het
door een vreemde overheid verleende
bevel tot aanhouding uitvoerbaar moet
verklaren (1).
(1) Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 278).

2° Wanneer om de uitlevering van een

vreemdeling is verzocht, wordt art. 3
Uitleveringswet niet geschonden door
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het beroep van
die vreemdeling tegen de beschikking
tot uitvoerbaarverklaring van het door
een vreemde overheid tegen hem verleende bevel tot aanhouding verwerpt
op grond van de vaststelling dat de
raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling respectievelijk over
een mondelinge en een schriftelijke
vertaling van dat aanhoudingsbevel beschikten, die beide waren opgemaakt
door een beedigd vertaler.
3°, 4° en 5° Art. 38, vijfde lid, Taalwet Ge-

rechtszaken vereist niet dat een Franse en een Nederlandse vertaling worden gevoegd bij een duitstalig bevel
tot aanhouding dat door een vreemde
overheid is verleend tot staving van
een uitleveringsverzoek, wanneer het
bevel betekend wordt in een gemeente
van het tweetalig Gewest BrusselHoofdstad (2).
6° en 7° Art. 5.3 E. V.R.M. is niet van toe-

passing op de persoon tegen wie een
uitleveringsprocedure wordt gevoerd
en wiens vrijheidsbeneming valt onder
het in lid 1, f, van dat artikel bedoelde
geval (3).
8° Wanneer het vreemde bevel tot aan-

houding uitvoerbaar verklaard is, en
aa11 de betrokkene is betekend overeenkomstig art. 3 Uitleveringswet van
15 maart 1974, staat de vreemdeling
ter beschikking van de Uitvoerende
Macht en is de Rechterlijke Macht
niet langer bevoegd om hem in voorlopige vrijheid te stellen (4).
(BRABANDER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8739)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 30 oktober en 29

1-----------------(2) Cass., 13 aug. 1986, A.R. nr. 693 (A.C.,
1985-86, nr. 696).
(3) Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4662 (A.C.,
1985-86, nr. 168).
(4) Cass., 25 juli 1989, A.R. nr. 3557 (A.C.,
1988-89, nr. 645).
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november 1990 gewezen door het
Overwegende dat, zoals in het antHof van Beroep te Brussel, kamer woord op het eerste middel is gevan inbeschuldigingstelling;
zegd, eiser zijn recht van verdediging heeft kunnen uitoefenen voor
de kamer van inbeschuldigingstelII. Op de voorziening tegen het ar- ling; dat die kamer gebruik gemaakt
heeft van een door een beedigd verrest van 29 november 1990 :
taler naar het Frans gemaakte
Over de middelen, aangevoerd in de schriftelijke vertaling van dat aanmemorie van eiser waarvan een eenslui- houdingsbevel;
dend verklaarde kopie aan dit arrest is
Dat het middel niet kan worden
gehecht:
aangenomen;
Overwegende dat de memorie verOver het derde middel:
keerdelijk vermeldt dat het arrest
dagtekent van 30 november 1990;
Overwegende dat de regel, vervat
Over het eerste middel:
in artikel 38, vijfde lid, van de wet
Overwegende dat artikel 3 van de van 15 juni 1935 betreffende het gewet van 15 maart 1874, dat de proce- bruik der talen in gerechtszaken,
dure van uitvoerbaarverklaring van naar luid waarvan aan elke in het
het door de vreemde overheid ver- Duits gestelde akte van rechtspleleende aanhoudingsbevel regelt, ging en aan elk in dezelfde taal genoch voorschrijft noch bepaalt dat steld vonnis of arrest, waarvan de
de vreemdeling om wiens uitle- betekening of kennisgeving moet gevering wordt verzocht voor de raad- daan worden in een gemeente van
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdkamer moet verschijnen;
stad, een Nederlandse en een FranOverwegende dat eiser bij het uit- se vertaling worden toegevoegd, niet
oefenen van zijn recht van beroep is van toepassing is op een in het buigehoord door de kamer van inbe- tenland verleend bevel tot aanhouschuldigingstelling en dat zijn ver- ding dat wordt overgelegd tot staweermiddelen voor dat rechtscollege ving van een aan Belgie gericht
zijn uiteengezet door zijn raadsman; verzoek om uitlevering;
Dat het middel faalt naar recht;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel:

Overwegende dat, zoals het arrest
zegt, geen enkele wetsbepaling, en
in het bijzonder voormeld artikel 3,
voorschrijft dat de raadkamer waarvoor een dergelijke procedure tot
uitvoerbaarverklaring wordt gevoerd
een vertaling, naar de taal van de
rechtspleging, moet krijgen van het
door de vreemde overheid verleende
bevel tot aanhouding;
Overwegende dat het arrest te dezen tevens, zonder op dit punt te
worden bekritiseerd, erop wijst dat
de raadkamer « gebruik gemaakt
heeft (... ) van een door een beedigd
vertaler gemaakte mondelinge vertaling »;

Over het vierde middel:

Overwegende dat artikel 5.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van toepassing is
op een ieder die gearresteerd is of
gevangen wordt gehouden overeenkomstig lid 1, c, van dit artikel; dat
het niet van toepassing is op de persoon tegen wie een uitleveringsprocedure wordt gevoerd en die van
zijn vrijheid is beroofd, zoals bedoeld in lid 1, f, van dit artikel;
Overwegende dat, voor het overige, de Belgische gerechten, zoals
sub I van dit arrest is gezegd, de bevoegdheid missen om, zelfs op
grond dat de handhaving van de

Nr. 254
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hechtenis niet langer redelijk zou
zijn, de invrijheidstelling te bevelen
van een vreemdeling die gevangen
gehouden wordt op grond van een
buitenlands bevel tot aanhouding
dat in de vereiste vormen uitvoerbaar is verklaard en aan de betrokkene betekend, zelfs als tegen de beschikking van uitvoerbaarverklaring
hoger beroep is ingesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiiHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

buitenvervolgingstelling, een aanvullend onderzoek beveelt en beslist dat
na afloop daarvan de gedingstukken
zullen worden medegedeeld aan de
procureur-generaal bij het hof van beroep, vernietigt het Hof, op het cassatieberoep van de procureur-generaal,
ingesteld met toepassing van art. 441
Sv., de latere beschikking waarbij de
onderzoeksrechter de gedingstukken
mededeelt aan de procureur des Konings, alsook de beschikking waarbij
de raadkamer de verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE AHMETAJ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8774)
Om die redenen, ongeacht het
door eiser tegen het arrest van 29
HET HOF; - Gelet op de vordeoktober 1990 (lees: 30 oktober 1990)
aangevoerde middel dat geen be- ring van de procureur-generaal bij
trekking heeft op de ontvankelijk- het Hof van Cassatie, luidend als
heid van de tegen dat · arrest inge- volgt:
stelde voorziening; verwerpt de voor« Aan de tweede kamer van het
ziening; vervll'ijst eiser in de kosten.
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-ge16 januari 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver- neraal heeft de eer hierbij uiteen te
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden- zetten dat de minister van Justitie
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge- hem bij schrijven van 13 december
neraal Advocaat: mr. Moszynski, 1990, Bestuur voor burgerlijke en
Brussel.
criminele zaken, nr. 7/SDP/CAN/
640-NIX 12/SL/640.2 opgedragen
·heeft om met toepassing van artikel
441 van het Wetboek van Strafvordering, bij het Hof aangifte te doen
van de op 17 oktober 1989 door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel gewezen
Nr. 254
beschikking waarbij Fahri Ahmetaj
naar de correctionele rechtbank is
verwezen wegens verduistering en
2" KAMER - 16 januari 1991
bedrieglijk onvermogen, alsook van
de beschikking van 11 mei 1989
CASSATIE - VORDERING TOT VERNIETI- waarbij de onderzoeksrechter De
GING - ART. 441 SV. - ARREST VAN DE KA- Ruyver de gedingstukken had medegedeeld aan de procureur des KoMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING AANVULLEND ONDERZOEK - BESCHIKKING nings opdat deze zou vorderen als
VAN DE RAADKAMER - VERWIJZING NAAR naar behoren. De kamer van inbeDE CORRECTIONELE RECHTBANK - VERNIE- schuldigingstelling van het Hof van
TIGING.
Beroep te Brussel had bij de uit-

Wanneer de kamer van inbeschuldiging- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - stelling, op het verzet van de burger(1) Cass., 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 388).
lijke partij tegen een beschikking van
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spraak over het verzet van de bur- Nr. 255
gerlijke partij tegen een op 18 juli
1988 door die raadkamer in dezelfde
1• KAMER - 17 januari 1991
zaak gewezen beschikking van buitenvervolgingstelling, bij arrest van
17 november 1988, voornoemde onderzoeksrechter gelast aanvullende 1° VOORZIENING IN CASSATIE NEERLEGGING VAN MEMORIES - BURGERonderzoeksopdrachten te verrichten
LUKE ZAKEN - MEMORIE VAN WEDERANTen daarna het dossier te bezorgen
WOORD- ONTVANKELIJKHEID.
aan de procureur-generaal bij het
hof van beroep opdat deze zou kun2° CASSATIEMIDDELEN EXCEPriE
nen vorderen als naar recht.
Derhalve schenden de bovengenoemde beschikkingen van 11 mei
1989 en 17 oktober 1989 de artikelen
van de Grondwet, 135, 228 en 235
van het Wetboek van Strafvordering.

VAN NIET-ONTVANKEL!JKHEID - BURGERLUKE ZAKEN - MEMORIE VAN WEDERANTWOORD - ONTVANKELIJKHEID.

S0 AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN

OVEREENKOMST -

HERSTELPLICHT ZAKEN - GEBREK - AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BEWAARDER - BEVOEGDHEID OM
Z!CH DAAROP TE BEROEPEN.

4° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF VAN CASSATIE - ALGEMEEN - VOORZIENING IN CASSATIE - LAATTIJDIGHEID ROEKELOZE OF TERGENDE VOORZIENING SCHADEVERGOEDING.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen de
beschikkingen van 11 mei 1989 en
17 oktober 1989 te vernietigen, te bevelen dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beschikkingen en het
dossier te verwijzen naar de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel.
·

1° en 2° Op een exceptie van niet-ontvankelijkheid, die niet tegen een voorziening maar tegen een middel is aangevoerd, kan de eiser niet antwoorden
door neerlegging van een memorie van
wederantwoord (1). (Art. 1094 Ger.W.)

Brussel, 19 december 1990.

so Het vermoeden van aansprakelijk-

Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Piret »;

heid, ex art. 1384, eerste lid, B. W., ten
laste van de bewaarder van een gebreklcige zaak, bestaat aileen ten gunste van hen die de schade hebben geleden en kan enkel door hen worden
aangevoerd (2).

En, gelet op de daarin vermelde
gronden, vernietigt de beschikkin- 4° Wanneer een voorziening wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is, kan het
gen van 11 mei 1989 en 17 oktober
Hoi van Cassatie vrij oordelen of die
1989; beveelt dat van dit arrest melvoorziening roekeloos is en desnoods
ding zal worden gemaakt op de kant
de eiser veroordelen tot schadevergoevan de vernietigde beschikkingen;
ding (S).
verwijst het dossier naar de procureur-generaal bij het Hof van Be- 1---------------roep te Brussel.
{1) Zie voe~oot 1, bij Cass., 7 mei 1957 (A.C.,
1957, 750); z1e ook Cass., 18 dec. 1959 (A.C.,
1960, 355).

16 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

{2) Cass., 2 sept. 1976 {A.C., 1977, 6).
{3) Zie Cass., 29 nov. 1962 (Bull. en Pas.,
1963, I, 406) en 15 maart 1982, A.R. nr. 6582
(A.C., 1981-82, nr. 411).
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(A.G. VAN 1830 N.V. T. CORIN E.A.;
PERFECTY B.V.B.A. T. BOULANGER E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 8704 en 8990)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Wat betreft de voorziening van
de naamloze vennootschap A.G. van
1830:
Over het middel: schending van de artikelen 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met verwijzing
naar de uiteenzetting van de eerste rechter, in feite vaststelt dat verweerder sub
3 naar de opslagplaats van verweerder
sub 1 is gegaan om een biljart af te halen, dat toen verweerder sub 3 een trap
aan de achterzijde van het gebouw wilde
bestijgen, hij voelde dat die trap instortte, en zich verwondde, dat die trap dezelfde dag was geleverd door verweerster die niet belast was met het vastzetten ervan, nu verweerder sub 1 dat werk
op zich had genomen, en op de rechtsvordering van verweerder sub 3 tot vergoeding van zijn schade in rechte beslist
dat verweerder sub 1 de bewaarder was
van de trap zodra die, met toestemming
van een derde gemandateerde, in het
pand was opgeslagen, en dat die trap
een gebrek vertoonde, niet aileen omdat
hij niet vastgezet was maar vooral omdat hij tegen een muur onder de loodsdeur was rechtgezet, waardoor bij iedere
argeloze gebruiker een valse indruk
werd gewekt, met dien verstande dat
verweerder sub 3 nog minder zicht op
die valstrik had, aangezien hij die trap
van boven naar beneden nam, waardoor
een eventueel bovenste bevestigingspunt
niet in zijn gezichtspunt viel; dat het arrest vervolgens evenwel zegt dat verweerder sub 1 met aansprakelijk is en
hem buiten het geding stelt, op grond :
« dat het aldus omschreven gebrek van
de trap, uitsluitend volgt uit de foutieve
gedraging van de besteilers van (verweerster) », « dat iedere normaal voor-
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zichtige persoon de trap horizontaal zou
hebben neergelegd, of op een andere
plaats tegen de muur zou hebben gezet,
zodat er geen valse schijn van stabiliteit
zou zijn gewekt, nu er geen zekerheid
bestond nopens het onmiddellijk vastzetten van de trap », « dat de fout van de
aangestelden van verweerster duidelijk
is en de oorzaak van het ongeval uitmaakt » en dat • hoewel Corin (verweerder sub 1), op grond van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
wordt vermoed aansprakelijk te zijn, het
bestaan van een fout van een derde, die
een vreemde oorzaak uitmaakt, die aansprakelijkheid opheft », en, doordat het
arrest daaruit afleidt dat « de schade
niet is veroorzaakt door het in gebruik
steilen van de trap, maar door de fout
van de verzekerde (verweerster) bij de
levering, wat onder toepassing valt van
de artikelen 1 en 2 van de overeenkomst,
te weten • de exploitatieverzekeringsovereenkomst », waardoor eiseres verweerster verzekerde tegen de geldelijke
gevolgen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die haar ten laste zou
kunnen gelegd worden, en derhalve eiseres veroordeelt tot vrijwaring van verweerster voor de tegen haar uitgesproken veroordelingen,
terwijl, eerste onderdeel, het vermoeden van aansprakelijkheid dat, ingevolge
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, op de bewaarder van een
gebrekkige zaak rust, aileen kan worden
weerlegd als is aangetoond dat niet het
gebrek maar de schade zelf te wijten is
aan een vreemde oorzaak, zoals de £out
van een derde; het arrest aileen vaststelt
dat het gebrek van de trap uitsluitend
volgt uit de foutieve gedraging van de
besteilers van verweerster, maar een
dergelijke vaststelling, die betrekking
heeft op de oorzaak van het gebrek en
niet op de oorzaak van de schade, niet
kan leiden tot het wettig weerleggen van
het vermoeden van de gebrekkige trap;
het arrest, door verweerder sub 1, om de
bekritiseerde reden buiten het geding te
steilen, artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, de motivering van
het arrest althans aan dubbelzinnigheid
lijdt, aangezien het vaststelt, enerzijds,
dat de verweerder sub 3 nog minder
zicht had op de valstrik aangezien hij de
trap van boven naar beneden afdaalde
en daardoor een eventuele bovenste verankering niet kon zien, wat onomstootbaar impliceert dat het gebrek - dat wil
zeggen « de valstrik » ten gevolge van
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Nr. 255

het \mtbreken van verankering van de
trap en het rechtzetten tegen de muur
onder de deur van de loods, waardoor
een valse schijn werd gewekt voor elke
argeloze gebruiker - het ongeval had
veroorzaakt (de val van verweerder sub
3), maar anderzijds overweegt dat het
ongeval te wijten is aan de fout van· de
aangestelden van verweerster; niet met
zekerheid kan worden uitgemaakt wat
de schade heeft veroorzaakt, te weten
het gebrek van de trap - zodat in dat
geval de beslissing van het arrest om
verweerder sub 1 buiten het geding te
stellen, niet naar recht is verantwoord of de fout van verweersters aangestelden; het arrest bijgevolg niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

rechtsvordering, aan onwettigheid
lijdt;
Overwegende dat het vermoeden
van aansprakelijkheid, ingevoerd bij
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de benadeelden die
schade hebben geleden door de daad
van zaken die men onder zijn bewaring heeft, een betere bescherming
wil bieden; dat het aileen geldt ten
voordele van de personen die rechtstreeks schade hebben geleden en
aileen door die personen kan worden aangevoerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;

Wat betreft de door eiseres neergelegde memorie van wederantwoord:
Overwegende dat verweerder sub
1 erop wijst dat eiseres, in haar enig
middel, in werkelijkheid enkel aan
het arrest verwijt dat het de rechtsvordering van de derde ver-Weerder
tegen verweerder sub 1 afwijst; dat
laatstbedoelde betoogt dat eiseres,
bij gebrek aan belang, geen grieven
kan aanvoeren die berusten op een
schending van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, om
de beslissing te bekritiseren waarbij
hij buiten het geding wordt gesteld;
Ove:rWegende dat het te dezen
niet gaat om een tegen de voorziening opgeworpen middel van nietontvankelijkheid, in de zin van artikel 1094 van het Gerechtelijk Wethoek, maar om een antwoord op het
middel, zodat het bij die bepaling
toegestane wederantwoord niet aan
de orde is;

II. Wat betreft de voorziening van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perfecty :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerder Laurent Boulanger :
Over het door verweerder tegen
de voorziening opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat verweerder het
ingeschreven exploot van 17 februari 1989 overlegt waarbij het bestreden arrest, op zijn verzoek, aan de
maatschappelijke zetel van eiseres
« ten name van Claude Severi, zaakvoerder », is betekend;
Overwegende dat de voorziening
pas op 18 mei 1990, dus buiten de
bij artikel 1073, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie maanden, ter griffie
van het Hof is ingediend;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Over de door verweerder sub 1 tegen het middel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat de in beide onderdelen aangevoerde grieven hierin
bestaan dat de beslissing, waarbij
afwijzend wordt beschikt op de, op
grond van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, door de
verweerder Laurent Boulanger, die
door het ongeval getroffen is, tegen
de verweerder Leo Corin ingestelde

C. Op de door de verweerder Laurent Boulanger ingestelde tegenvordering, gegrond op het roekeloos en
tergend karakter van de voorziening:
Overwegende dat het aan het Hof
bij artikel 95 van de Grondwet opgelegde verbod om in de beoordeling
van de zaken zelf te treden, aileen
eraan in de weg staat dat het Hof,

Nr. 256
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op een voorziening, kennis neemt 2° OVEREENKOMST - ALLERLEI - VORDERING IN RECHTE - GRONDSLAG - CONvan een bodemgeschil nadat het de
TRACTUELE VERBINTENIS MISDRIJF
voor een andere rechter gevoerde
VERJARING - TERMIJN - DUUR.
rechtspleging heeft vernietigd of na
de cassatie van diens beslissing; dat
het niet belet dat het Hof in de be- 3° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJN(DUUR) - VORDERING IN RECHTE oordeling treedt van een tegenvordeGRONDSLAG - CONTRACTUELE VERBINTENIS
ring, bedoeld in artikel 563, derde
- MISDRIJF.
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
die op het roekeloos of tergend ka- 1°, 2° en 3° De verjaring uit art. 26 Wet
rakter van de voorziening is geVoorafgaande Titel Wetboek Strafvorgrond;
dering is op de burgerlijke rechtsvordering, op grand van de niet-uitvoering
Overwegende dat de voorziening,
van een contractuele verbintenis, aiin zoverre zij tegen de verweerder
leen toepasselijk als de aangevoerde
Laurent Boulanger is gericht, roekewanprestatie een misdrijf oplevert, zoloos is;
dat de rechter op de vordering enkel
Dat de vordering tot schadeverkan ingaan door vast te stellen dat het
misdrijf bestaat (1).
goeding gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van wederantwoord, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perfecty tot het betalen
van een vergoeding van 25.000 frank
aan Laurent Boulanger; veroordeelt
iedere eiseres in de kosten van haar
voorziening.
17 januari 1991 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Dassesse, Draps, Biitzler en De Bruyn.

Nr. 256
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17 januari 1991

1° BURGERLIJKE
RING - VERJARING

RECHTSVORDE-

- TERMIJN - DUUR VORDERING IN RECHTE - GRONDSLAG CONTRACTUELE VERBINTENIS - MISDRIJF

(WEERTS, ZURSTRASSEN
T. LE SOLVENT BELGE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8753)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1989 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 4, 26, 27 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
1101, 1107, 1134, 1140 tot 1151, 1370 en
2262 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vooraf erop wijst
dat bedrog het element is dat misbruik
van vertrouwen van het gewoon niet-uitvoeren van de overeenkomst onderscheidt, en vervolgens zegt dat de rechtsvordering van de eisers verjaard en dus
niet ontvankelijk is, op grond dat er in
heel hun argumentering geen plaats is
voor een contractuele tekortkoming die
niet bedrieglijk is, dat zij in werkelijkheid hun rechtsvordering hebben gegrond op feiten, die, om doorslaggevend
te zijn, noodzakelijk en onomstootbaar
misdrijven van verduistering en valsheid
zouden moeten u.itmaken en dat de ge(1) Zie Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr
330) alsmede cone!. proc.-gen. Dumon in Bull.
en Pas., 1980, I, 622; 27 sept. 1990, A.R. nr
8723, supra, nr 43,
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Nr. 257

volgen die de eisers uit die misdrijven
Overwegende dat het arrest, door
wilden afleiden bij de burgerlijke rechter te zeggen dat de rechtsvordering
aanhangig dienden te worden gemaakt van de eisers « verjaard en dus niet
vooraleer de verjaring was ingetreden,
ontvankelijk is », op grand dat zij

terwijl de eisers, zoals het arrest opgemerkt, betoogden dat de overeenkomst
tussen de partijen een resultaatsverbintenis impliceerde om de koopwaar in
zijn geheel terug te geven; de rechtsvorderingen uit overeenkomst, voor zover
zij gegrond zijn op de schending van een
resultaatsverbintenis, niet onderworpen
zijn aan de regels inzake verjaring vervat in de artikelen 26 en 27 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering ook al maakte het niet-uitvoeren van de overeenkomst een misdrijf
uit; de schuldeiser van een resultaatsverbintenis immers niet hoeft te bewijzen
dat zijn medecontractant een fout heeft
begaan om diens contractuele aansprakelijkheid in het gedrang te brengen; hij
kan volstaan met het bewijs dat de in de
overeenkomst bepaalde prestatie niet is
uitgevoerd; de rechter een dergelijke
rechtsvordering kan inwilligen zonder
noodzakelijk het bestaan van een fout en
bijgevolg van een misdrijf vast te stellen;
eisers rechtsvordering uit overeenkomst,
die op het niet uitvoeren van een resultaatsverbintenis is gegrond, dus aileen
onderworpen was aan de bij de burgerlijke wet bepaalde verjaring die overeenkomstig artikel 2262 van het Burgerlijk
Wetboek dertig jaar bedraagt; zodat het
arrest, door te oordelen dat het onderzoek van de gegrondheid van de rechtsvordering van de eisers, niettegenstaande zij op het niet-uitvoeren van een
resultaatsverbintenis is gegrond, noodzakelijk op het bestaan van een misdrijf
wees en door bijgevolg te verklaren dat
die rechtsvordering verjaard is, het geheel van de in het middel aangegeven
wetsbepalingen schendt :

« in werkelijkheid steunen op feiten
die, om doorslaggevend te zijn,
noodzakelijk en onomstootbaar misdrijven van verduistering en valsheid zouden moeten uitmaken waarover de onderzoeksgerechten uitspraak hebben gedaan », de in het
middel aangegeven wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwij st de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
17 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Dassesse.

Nr. 257
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Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest volgt, enerzijds, dat de vordering aileen ge- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE
grond was op verweersters contracZAKEN - WE'ITIGE VERDENKING - BEOORtuele verplichting tot teruggave van
DELING DOOR HET HOF - GEGROND VERde wol, anderzijds, dat het hof van
ZOEKSCHRIFT - GEVOLG.
beroep de vordering kon inwilligen
als was aangetoond dat verweerster Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt
aan de eisers niet alle wol had tedat de omstandigheden, die zijn aangeruggegeven waarop zij recht hadvoerd in een verzoekschrift tot onttrekden, onverschillig of dat niet-terugking van de :faak aan een hof van beroep wegens wettige verdenking, met
geven een misdrijf uitmaakt;

Nr. 258
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name dat een van de partijen raadsheer is in dat hoi, bij de partijen en
bij derden een wettige verdenking
kunnen doen ontstaan omtrent het onpartijdig karakter van de te wijzen beslissing, beveelt het de verwijzing van
de zaak naar een ander hoi van beroep (1). (Artt. 648, 2°, en 658 Ger.W.)

(WALTREGNY, GROULARD)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9148)

HET HOF; - Gelet op de met redenen omklede en ondertekende
verzoekschriften die op 20 november
en 7 december 1990 door mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hof,
namens Alain Waltregny en zijn
echtgenote Fran!;oise Groulard zijn
ingediend, waarbij de verzoekers
vorderen dat hun zaak tegen D ... ,
die onder nummer 22.741 van de algemene rol van het Hof van Beroep
te ... is ingeschreven, aan dit hof
wordt onttrokken;

Om die redenen, beveelt dat de
zaak tussen de echtgenoten Waltregny-Groulard en D... , die onder nummer 22.741 op de algemene rol van
het Hof van Beroep te ... is ingeschreven, aan dat hof wordt onttrokken; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 januari 199l -1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

Overwegende dat mevrouw D ... tot Nr. 258
raadsheer in het Hof van Beroep te
... is benoemd bij koninklijk besluit
1e KAMER - 17 januari 1991
van ... , dat in het Belgisch Staatsblad van ... is bekendgemaakt;
Overwegende dat, gezien de nauwe banden, zowel prive als ambte- HUUR VAN GOEDEREN - PACHT VOORKOOPRECHT - OVERDRACHT VAN HET
lijk, tussen een magistraat en zijn
RECHT VAN VOORKOOP- GEVOLGEN.
collega's van een zelfde gerecht, dat
feit bij de verzoekers en derden een
gewettigde verdenking kan doen Volgens art. 48bis Pachtwet, zoals dit in
die wet is ingevoegd bij de wet van 12
ontstaan nopens de strikte onafhanjuni 1975, v66r de wijziging ervan bij
kelijkheid en onpartijdigheid van de
de wet van 7 nov. 1988, mocht de pachappelrechters, die over de zaak uitter die zijn recht van voorkoop aan
spraak moeten doen;
Dat om die verdenking te weren
de zaak aan het Hof van Beroep te
... moet worden onttrokken;

{1) Zie Cass., 19 feb. 1986, A.R. nr. 4956
(A. C., 1985-86, nr. 400); 25 sept. 1987, A.R. nr.
F 1532 N (ibid., 1987-88, nr. 61); 10 nov. 1988,
A.R. nr. 8494 (ibid., 1988-89, nr. 149); 14 nov.
1989, A.R. nr. 3863 (ibid., 1989-90, nr. 163), en
14 nov. 1990, A.R. nr. 8616, supra, nr. 149.

een derde heeft overgedragen, gedurende een periode van negen jaar te
rekenen vanaf het begin van de nieuwe pachtperiode, de exploitatie van het
goed niet overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of
die van zijn echtgenoot, en bij overtreding van die bepaling was de pachter
aan de verkoper een schadevergoeding, gelijk aan 20 pet. van de verkoopprijs van « de betrokken percelen »,
verschuldigd; in de zin van dat artikel
j
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zijn « de betrokken percelen » de percelen waarop het recht van voorkoop
betrekking heeft (1).

(PICHOT T. NOIRFALISE, FRANSOLET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8824)

HET HOF· - Gelet op het bestreden vonnis, 'op 2 november 1988 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers;
Over het middel: schending van artikel 48bis van de wet van 4 november
1969 houdende de regels betreffende de
pacht in het bijzonder, zoals het van
kracht was v66r de wijziging ervan bij
artikel 31 van de wet van 7 november
1988 tot aanvulling en wijziging van de
pachtwetgeving,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat de verweerders pachters waren van
eiseres, dat ze bij de openbare verkoping
van de gepachte goederen hun recht van
voorkoop aan derden hadden overgedragen en dat zij v66r het verstrijken va?
de termijn van negen jaar, zonder ernstlge reden of machtiging van de vrederechter aan een van die derden de exploitatie van een deel van de gepachte
goederen hadden overgedragen en, op de
vordering tot veroordeling van verweerders tot het betalen van een schadevergoeding, gelijk aan 20 % van de verkoopprijs van alle goederen samen, het
beroepen vonnis bevestigt, voor zover

-------------------1
a

(1) Zie o.m. CwsoN, Le bail ferme, Brussel 1970 nr. 193, biz. 375; « Le bail a ferme et
!e droit 'de preemption », Repertoire notarial,
VIII Brussel, 1981, nr. 307, biz. 158 en 158-1; P.
DEL~OY, v" Droit de preemption en matiere de
biens ruraux, R.P.D.B., bijv. V, Brussel, 1977,
nr. 354; H. D'UDEKEM n•Acoz, « Le bail a ferme
et !e droit de preemption », Novelles, Droit civil, bd VI, Ill, Brussel 1984, nr. 601, biz. 174, en
nr. 681, biz. 196-197; R. EECKWO, Pacht en verkoop, Leuven, 1970, nr. 8171 biz. 510-5~1i J.
MOREAU-MARGREvE, « Complement au regime
des baux a ferme : Ia cession du droit de
preemption •, Recueil general de J'enregisti·ement et du notariat, 1975, nr. 21988, biz.
417-444; V. RENIER, Le droit de l'agriculture,
Brussel, 1973, en M. SEVENS en G. TRAEST,
« Pacht », A.P.R., 2e dr., Gent-Leuven, 1978,
nrs 247-248, biz. 228-229, en nr 255, biz. 239.

Nr. 258

het steunt op het beginsel van het recht
op schadevergoeding en zegt dat eiseres
recht heeft op de helft van de forfaitai~~
schadevergoeding, maar het verder WlJc
zigt en voor recht zegt dat eiseres aanspraak kan maken op een schadevergoeding van 2.237 frank in hoofdsom, dit is
de helft van 20% van de prijs van het
perceel waarop de verweerders hun exploitatie niet hebben voortgezet, namelijk 228 m 2,
terwijl de pachter die zijn recht van
voorkoop aan een derde heeft overgedragen gedurende een periode van 9 jaar, te
rekenen vanaf het begin van de nieuwe
pachtperiode, de exploitatie van het goed
niet mag overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen ~ind~re!l of die
van zijn echtgenoot; b1] met-machtneming van die verplichting, de pachter
aan de verkoper een schadevergoeding,
gelijk aan 20 % van de verkoopprijs van
de betrokken percelen, verschuldigd is,
tenzij hij vooraf, op grond van ernstige
redenen, machtiging van de vrederechter
heeft verkregen; die schadevergoeding
moet worden berekend op de verkoopprijs van alle percelen waarvoor het
recht van voorkoop is overgedragen en
niet van de enkele percelen waarop de
pachter de exploitatie niet voortzet, in
strijd met de verplichtingen, die voor
hem voortvloeien uit de overdracht van
zijn recht van voor~oop; het bestr~den
vonnis, dat de aan e1seres verschuld1gde
schadevergoeding, bij toepassing van het
in het middel aangewezen artikel 48bis,
op een percentage van de verkoopprijs
van de enkele percelen, waarop de verweerders de exploitatie niet hebben
voortgezet, bepaalt, en niet van de verkoopprijs van het totale goed waarvoor
het recht van voorkoop is overgedragen,
artikel 48bis schendt:

Overwegende dat artikel 48bis van
de Pachtwet, zoals het toen in
vigeur was, bepaalde dat de pachter
die zijn recht van voorkoop aan een
derde heeft overgedragen, gedurende een periode van negen jaar te rekenen vanaf het begin van de nieuwe pachtperiode, de exploitatie van
het goed niet mocht overdragen aan
ander personen dan zijn echtgenoot,
zijn afstammelingen of aangenomen
kinderen of die van zijn echtgenoot;
dat bij overtreding van deze bepalin-
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gen de pachter aan de verkoper een Nr. 259
schadevergoeding, gelijk aan 20%
van de verkoopprijs van « de betrokken percelen » verschuldigd was;
1• KAMER - 18 januari 1991
Overwegende dat de « betrokken
percelen ll deze zijn waarop het
recht van VOOrkoop betrekking
heeft;

1° NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENVORDERING - TEGENVORDERING VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN.

Dat de schadevergoeding van 20 % 2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAdus moet worden berekend op de
KEN - UITBREIDING VAN VORDERING EN
aankoopprijs van aile percelen saNIEUWE VORDERING - TEGENVORDERING TEGENVORDERING VOOR HET EERST IN HOmen en niet op de prijs aileen van
GER BEROEP INGESTELD - ONTVANKELIJKhet perceel dat de pachter niet meer
HEID- VOORWAARDEN.
exploiteert;
Dat het bestreden vonnis vaststelt
dat het recht van voorkoop gold
voor 8.920 m 2 en beslist dat eiseres
als schadevergoeding recht heeft op
de helft van 20 % van de prij s van
het perceel, waarop de pachter de
exploitatie niet heeft voortgezet, namelijk 228m2 , derhalve voormeld artikel 48bis schendt;
· Dat het middel gegrond is;

1o en 2" Een tegenvordering kan voor het
eerst in hoger beroep worden ingesteld
indien zij berust op een feit of een
handeling in de dagvaarding aangevoerd of wanneer zij een verweer tegen de hoofdvordeting oplevert dan
wel strekt tot compensatie (1). (Artt.
807 tot 810 en 1042 Ger.W.)
(MR. KOSLOWSKI E. - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT DENERT, BUYTAERT T. BACK, E.A.)
ARREST
(A.R. nr. 7125)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, vernietigt het beden
vonnis, op 9 februari 1988 in hastreden vonnis, in zoverre het de
schadevergoeding waarop eiseres ger beroep gewezen door de Rechtrecht heeft, op 2.237 frank bepaalt bank van Eerste Aanleg te Denen het over de kosten uitspraak dermonde;
doet; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
Overwegende dat uit de vaststelvan het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de lingen van het bestreden vonnis en
beslissing daaromtrent aan de fei- de regelmatig aan het Hof overgetenrechter over; verwijst de aldus legde procedurestukken blijkt : 1.
beperkte zaak naar de Rechtbank dat Victorina Goossens, rechtsvoorvan Eerste Aanleg te Hoei, in hager gangster van de verweerders, haar
huurders Marcel Denert en diens
beroep zitting houdende.
echtgenote, eiseres, dagvaardde tot
betaling van achterstallige huurgel17 januari 1991 - 1• kamer - Voorzit- den, en wegens de niet tijdige betater: de h. Sace, afdelingsvoorzitter ling de ontbinding vorderde van de
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk- l - - - - - - - - - - - - - - - luidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
(1) Cass., 10 sept. 1982, A.R. nr. 3444 (A.C.,
Draps.
1982-83, nr. 29).
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huurovereenkomsten met betaling
van een « verbrekingsvergoeding »;
2. dat de eerste rechter bij vonnis
van 25 februari 1986 de huurovereenkomsten in het voordeel van de
eigenares ontbond, haar wegens
achterstallige huurgelden een bedrag van 177.270 frank toekende en,
wat de gevorderde « verbrekingsvergoeding » betrof, de heropening van
de debatten beval; 3. dat de huurders bij akte van 28 maart 1986 hoger beroep instelden tegen dit vonnis; 4. dat de eigenares op 31 maart
1986 het beroepen vonnis ten uitvoer legde; 5. dat de huurders voor
de appelrechter bij een op 17 april
1986 ter griffie van de rechtbank ingediende conclusie een tegeneis instelden, waarbij zij met toepassing
van de in het middel vermelde opeenvolgende huurwetten van de eigenares terugbetaling vorderden
van het aan huurgelden te veel betaalde;
Overwegende dat uit de artikelen
807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep kunnen worden ingesteld wanneer zij beantwoorden aan de voorwaarden die in die wetsbepalingen
zijn gesteld voor de ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen, dit is
berusten op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd,
ofwel wanneer zij een verweer tegen de hoofdvordering uitmaken of
strekken tot compensatie;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de tegenvordering van
de huurders niet ontvankelijk te
verklaren op de enkele grond dat
« (de eisers) dit punt van betwisting
niet hebben voorgelegd aan de rechter in eerste aanleg », het een
« nieuw geschilpunt » betreft, en
«- tussenkomst tot het verkrijgen
van een veroordeling niet voor de
eerste maal (kan) plaatsvinden in
hoger beroep », zonder nate gaan of
die vordering berust op een feit of
een handeling in de dagvaarding
aangevoerd, ofwel een verweer tegen de hoofdvordering uitmaakt,

Nr. 260

dan wel strekt tot compensatie, de
artikelen 807 tot 810 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat te dezen de vernietiging van de beslissing op de door
de eisers tegen de verweerders ingestelde tegenvordering de vernietiging
meebrengt van de door de verweerders tegen de eisers ingestelde hoofdvordering;
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; verwij st de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent, zitting houdende in hoger beroep.

18 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Forrier- Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 260
3" KAMER - 21 januari 1991

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID.

De appelrechter behoeft niet te antwoorden op een in eerste aanleg genomen
en in hager beroep hernomen conclusie die tegenstrijdig is met de appelconclusie (1).

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

(1) Zie Cass., 21 nov. 1986, A.R. nr. 5403
(A.C., 1986-87, nr. 182).

Nr. 261
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(HONSE GASTON P.V.B.A. T. ROTSAERT, HONSE)

(A.R. nr. 7114)

Nr. 262
3• KAMER - 21 januari 1991

21 januari 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE VER- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
MELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VER·
- Gelijkluidende conclusie van de h. LeMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPAnaerts, procureur-generaal - AdvocaLINGEN - NIET TOEPASSELIJKE WETSBEPAten: mrs. Geinger en Van Ommeslaghe.
LING.

Niet ontvankelijk is het middel waarin
schending wordt aangevoerd van een
wetsbepaling die op het beslechte geschil niet toepasselijk is en waarvan
het bestreden arrest geen toepassing
maakt (1). (Art. 1080 Ger.W.)

Nr. 261
3• KAMER - 21 januari 1991

(VAN CANEGHEM T. CETHAB N.V.)
ARREST

BURGERLIJKE

RECHTSVORDERING

STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK INGESTELD - SCHORSING VAN DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - GRONDSLAG VAN DE
REGEL.

(A.R. nr. 7247)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1990 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het eerste middel, gesteld als
volgt: • schending van artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het
Gerechtelijk Wetboek en 35 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, meer in het bijzonder
het derde, het vierde en het achtste lid,
deze twee laatste zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 18 juli 1985,
doordat het bestreden arrest het vonnis a quo te niet doet en, opnieuw rechtdoende, eisers vordering ertoe strekkende verweerster te veroordelen tot betaling van 4.307.574,- frank als verbrekingsvergoeding en 1.000.000,- frank provisio(HANDELSMAATSCHAPPIJ C.V., SAMPERS
neel als schadevergoeding, als ongegrond
T. INTERBREW BELGIUM N.V.)
afwijst op grond "dat (eiser) ten onrechte aanvoert dat de werkgever de beweerde dringende redenen buiten de
(A.R. nr. 7115)
door artikel 35 van de wet van 3 juli 1978
op de arbeidsovereenkomsten voorziene
21 januari 1991 - 3" kamer - Voorzit- termijn van drie werkdagen sedert de
ter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter kennis van de feiten heeft ingeroepen;
- Verslaggever: de' h. Verougstraete dat de ontslagbrief gedagtekend op 14 juGelijkluidende conclusie van de h. Le- li 1984 uitdrukkelijk stelt dat de werkgenaerts, procureur-generaal - Advoca- 1-----------------ten: mrs. De Gryse en Geinger.
Noot arrest nr. 262 :
De regel krachtens welke de burgerlijke
rechtsvordering die niet terzelfder tijd
en voor dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is
zolang niet definitief beslist is over de
strafvordering, wordt gesteld omdat
het strafvonnis, ten opzichte van de afzonderlijk
ingestelde
burgerlijke
rechtsvordering, gezag van gewijsde
heeft aangaande de punten die aan de
strafvordering en aan de burgerlijke
rechtsvordering gemeen zijn (1). (Art.
4 wet van 17 april 1878.)

Noot arrest nr. 261 :
(1) Cass., 13 mei 1983, A.R. nr. 3728 (A.C.,
1982-83, nr. 511).

(1) Cass., 11 feb. 1983, A.R. nr. 3745 (A.C.,
1982-83, nr. 335). Zie Cass., 11 okt. 1982, A.R.
nr. 3538 (A.C., 1982-83, nr. 103), en 7 sept. 1987,
A.R. nr. 5694 (A.C., 1987-88, nr. 5).
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ver heden, he"tzij dus duidelijk op 14 juli
1984 vaststelt dat ... , alsook de feiten
thans slechts aan het Iicht zijn gekomen;
dat de dagtekening van de opzegbrief
heel duidelijk toelaat te besluiten dat de
feiten eerst op die datum ter kennis van
de werkgever kwamen; dat deze dagtekening bevestigd wordt door de inhoud van
de brief d.d. 14 juli 1984 door (verweerster) gericht aan de heer Verkest Piet,
waarin gesteld wordt : 'wij dienen U onmiddellijk uit uw functie van receptionist
te ontslaan ', dit zonder vooropzeg wegens zwaarwichtige redenen. Wij vernemen inderdaad heden tengevolge van ondervraging van een lid van de receptie
dat ... ; dit gebeuren komt thans aan het
Iicht ... ; dat (verweerster) aldus op voldoende wijze aantoont dat zij de dringende reden binnen de wettelijke termijn voorzien door artikel 35 van de wet
op de arbeidsovereenkomsten heeft ingeroepen; dat overigens ook niet het bewijs
geleverd wordt dat (verweerster) sedert
!anger dan deze termijn van drie werkdagen reeds in kennis was van de aangevoerde en ingeroepen dringende redenen",
terwijl, naar luid van artikel 35 van de
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978 ontslag om dringende reden niet
meer mag worden gegeven zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich
hierop beroept,
het achtste lid van diezelfde wetsbepaling bepaalt dat de partij die een dringende reden inroept hiervan het bewijs
moet leveren en dat zij bovendien moet
bewijzen dat zij de termijnen, voorzien
in het derde en in het vierde lid, geeerbiedigd heeft,
het aldus aan de partij, die tot ontslag
wegens dringende reden overging, toekomt, wanneer de ontslagene op omstandige wijze bewist dat het ontslag doorgevoerd werd binnen de drie werkdagen na
de kennisname van de feiten die eraan
ten grondslag liggen, het bewijs te leveren dat zij effectief slechts kennis kreeg
van de als dringende reden ingeroepen
feiten binnen drie werkdagen voorafgaand aan het ontslag,
te dezen eiser in zijn beroepsconclusie
aanvoerde dat behoudens de overdracht
van een geldbedrag door de echtgenote
Cossaert op " heden" geen enkel feit in
de tijd werd gespecifieerd, er nergens
werd aangetoond dat de andere feiten,

Nr. 262

waaronder het dwingen van bet receptiepersoneel om een na een diefstal vastgesteld tekort in de kassa aan te zuiveren
met geld uit de drinkgeldkas, binnen de
drie werkdagen, voorafgaand aan 14 juli,
ter kennis kwamen aan de directie,
de enkele vaststelling in de ontslagbrief dat .. heden .. een of ander werd
vastgesteld, daartoe onvoldoende is,
zodat het bestreden arrest niet wettig
kon beslissen, zonder de op verweerster
rustende bewijslast naar eiser te verleggen, dat de inhoud van de ontslagbrief
van 14 juli 1984, gericht tot eiser, en deze op diezelfde datum verzonden aan de
heer Piet Verkest, beide uitgaande van
verweerster, bet voldoende bewijs opleverden van de tijdigheid van het tussengekomen ontslag, hierbij uitgaande van
de enkele verklaring van verweerster
(schending van de in bet middel aangehaalde wetsbepalingen) • :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 14 juli 1984 wegens
dringende reden werd ontslagen;
Dat het middel steunt op schending van het achtste lid van artikel
35 van de Arbeidsovereenkomstenwet; dat deze bepaling in de wet
werd ingevoegd door de wet van 18
juli 1985 die op 10 september 1985 in
werking is getreden;
Dat het middel derhalve gegrond
is op een wetsbepaling die op het
beslechte geschil niet toepasselijk is
en door het arrest overigens niet
werd toegepast;
Dat de overige in het middel vermelde wetsbepalingen niet volstaan
om tot cassatie te leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 januari 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal
Advocaten : mrs.
Geinger en van Heeke.
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3•

KAMER -

21 januari 1991

CASSATIEMIDDELEN -

ONDUIDELIJKE
MIDDELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VERSCHILLENDE BESLISSINGEN.

529

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 januari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert en Verbist.

Niet ontvankelijk is het middel dat niet
aangeeft tegen welke van de verschillende beslissingen die het bestreden
arrest bevat, het is gericht.
(VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX T. VAN !CAUTER, LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 7267)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1989
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel:

Overwegende dat het arrest onderscheiden beslissingen inhoudt, de
ene betreffende verweerster, de andere betreffende verweerder; dat het
eensdeels het hoger beroep van verweerster gegrond verklaart, voor
recht zegt dat zij ten gevolge van
het arbeidsongeval van 8 augustus
1980 een blijvende arbeidsongeschiktheid van 15 % behield sedert
26 januari 1989 en voorts een aan-.
vullende opdracht geeft aan de deskundige; dat het anderdeels het incidenteel beroep van verweerder
«
strekkende tot betaling van
245.511 frank en de daaraan verbonden intresten (... ) door partijen niet
verder betwist », gegrond verklaart;
Overwegende dat het middel, nu
het niet aangeeft tegen welke van
die beslissingen het is gericht, niet
ontvankelijk is;

Nr. 264
2•

KAMER -

22 januari 1991

1° PREJUDICIEEL GESCHIL -

STRAFZAKEN - MISDRIJF DAT VERBAND HOUDT
MET DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST.

2o ONDERZOEKSGERECHTEN -

PROCEDUREREGELING - MOTIVERINGSPLICHT GRONDSLAG.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN MOTIVERINGSPROCEDUREREGELING
PLICHT - GRONDSLAG.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN -

PROCEDUREREGELING BUITENVERVOLGINGSTELLING - REDENEN.

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ A~EZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - PROCEDUREREGELING - BUITENVERVOLGINGSTELLING.

1° Wanneer een misdaad

een
het
van
van
van

« afpersing »
dading tot voorwerp heeft, houdt
misdrijf geen verband, in de zin
art. 16 voorafgaande titel Wetboek
Strafvordering, met de uitvoering
die dading noch met de uitvoering
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van de koop-verkoopovereenkomst
naar aanleiding waarvan de dading is
aangegaan (1).
2° en 3° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak
doet over de procedureregeling is geen
vonnis in de zin van art. 97 Gw.; die
grondwettelijke bepaling is daarop dus
niet van toepassing, wat niet wegneemt dat de motiveringsplicht kan
worden opgelegd door een andere
wetsbepaling (2).
4° en 5° Wanneer bij conclusie het feite-

lijk bestaan van voldoende bezwaren
wordt aangevoerd, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door op onaantastbare wijze vast te stellen dat zodanige bezwaren niet voorhanden zijn
(3).
(• MINSTER LTD» VENN. NAAR ENGELS RECHT
T. ROSSEEL, NAEYAERT)
ARREST

(A.R. nr. 4104)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1989 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest van het Hof
van 14 juni 1988 (4);
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering tegen de verweerders:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 15, 16,
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, 128, 136, 221, 231 en
299 van het Wetboek van Strafvordering,
gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967,

------------------l
(1) Zie Cass., 2 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr.
570), 14 dec. 1982, A.R. nr. 7662 (ibid., 1982-83,
nr. 224), en 21 nov. 1989, A.R. nr. 3334 (ibid.,
1989-90, nr. 184).
(2) en (3) Zie Cass., 7 dec. 1988, A.R. nr. 6989
(A.C., 1988-89, nr. 205).
(4) A.R. nr. 2436 (A.C., 1987-88, nr. 625).

Nr. 264

doordat het arrest van bevestiging,
mits verbetering van de vordering, waarbij ten laste der beide verweerders twee
tenlasteleggingen worden aangehouden,
namelijk : A. te Antwerpen : een dading
te hebben afgeperst, en B. bij samenhang, te Rotterdam (Nederland) oplichting van 5000 rot met gasolie, de verweerders buiten vervolging stelt wat
betreft de feiten der tenlastelegging onder A op volgende gronden : « dat het onderzoek ter zake voiledig is; dat het hof,
kamer van inbeschuldigingstelling, uit de
samenlezing van aile dossiergegevens,
vervat in het strafonderzoek en de elementen bijgebracht door de partijen,
geen voldoende bezwaren kan vaststeilen
om beide verweerders of een hunner
naar de strafrechtbank te verzenden uit
hoofde van de tegen hen aangevoerde
tenlastelegging A; dat het niet binnen de
bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling ligt, na te gaan of de
oorspronkelijke
koop-verkoopovereenkomst al dan niet geldig tot stand kwam,
noch te beslissen of te interpreteren over
de burgerlijke commercitHe gevolgen in
verband met eventuele schadevergoedingen bij niet-naleving van dergelijke overeenkomst; dat partijen ter beiHndiging
van hun betwistingen op dit terrein uiteindelijk besloten tot een dading; dat zij,
bijgestaan door hun raadslieden, ervaren
juristen en specialisten in deze materies,
de gelegenheid hadden aile aspecten en
voorgaanden terzake na te gaan en te
verifieren, om daarna te beslissen of zij
deze dading al dan niet wensten af te
sluiten en uit te voeren, of zelfs daarna,
zo er redenen voorhanden waren, eventueel te betwisten bij de daarvoor geeigende rechtsmacht; dat mogelijke financiele noodwendigheden of moeilijkheden
het afsluiten van dergelijke regeling beinvloed hebben of in de hand werkten,
doch dat er geen voldoende aanwijzingen
voorhanden zijn om te besluiten dat in
casu deze op wederrechtelijke wijze door
de verweerders in de hand werden gewerkt of veroorzaakt, noch dat ten deze
een strafrechtelijk misdrijf, hetzij afpersing of enig ander misdrijf, door de verweerders zou gepleegd zijn om tot het
resultaat te komen; dat de constitutieve
elementen, daarvoor vereist, niet onomstotelijk aangetoond zijn, en hiervoor
geen voldoende gefundeerde bezwaren
voorliggen •,
terwijl, eerste onderdeel, de kamer
van inbeschuldigingstelling wei bevoegd
was om, ten einde uit te maken of er tegen de verweerders voldoende bezwaren,

~~----=~~=-c=r
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aanwijzingen of bewijzen war~~· kennis van 55.280.000 frank en het recht in eite nemen van de oorspronkehJke koop- gen handen te nemen door aan ~~seres
en verkoopovereenkomst, van het feit of door listige kunstgrepen een parbJ fuel
ze al dan niet geldig gesloten was, en afhandig te maken, deze aanvankelijk
van de eventuele commerciiHe en burger- niet te betalen en zo eiseres de dading af
lijke gevolgen in geval van niet-uitvoe- te persen; dat het arrest de kwestie v~n
ring van dergelijke overeenkomst; dat het al of niet bestaan van het contract m
immers de kamer van inbeschuldiging- december 1983 als element zijner beslisstelling daarvan kennis neemt in het ka- sing heeft weerhouden, zonder op dat
der der bestaande bezwaren en niet in verweer te antwoorden (schending van
het kader van het bewijs der feiten artikel 97 van de Grondwet);
(schending van de artikelen 128, 221, 299
derde onderdeel, eiseres in haar eerste
en 231 van het Wetboek van Strafvorde- appelconclusie (stuk nummer 1, bladzijde
ring); dat daarbij, behoudens de bij de 26 sub nummer 2, tot bladzijde 32), uitwet bepaalde uitzonderingen, de straf- d~kkelijk staande hield dat de door de
rechter beslist over de geschillen van verweerders gepleegde misdrijven konburgerlijk recht die incidenteel voor hem den worden gespecifieerd in volgende
werden opgeworpen naar aanleiding van strafbare feiten : het aanwenden van lisde misdrijven die bij hem aanhangig zijn tige kunstgrepen door het doen geloven
en hij zich, wanneer het misdrijf .ver- in het bestaan van een denkbeeldige
band houdt met de uitvoering van een macht zogenaamd vonnis van de Rechtovereenkomst waarvan het bestaan ont- bank ~an Koophandel te Brugge waarbij
kend en de uitlegging betwist wordt, ge- eiseres zogezegd tot $ 1 miljoen veroordraagt naar de regels van het burgerlijk deeld was geworden, hetgeen herhaalderecht om daarover te beslissen; dat ter lijk aan derden medegedeeld werd door
zake de overeenkomst vim december de makelaar Tjebbe Ree; het gebruik
1983 voor levering van 80.000 ton olie in- maken van listige kunstgrepen door zich
cidenteel voor de strafrechter was opge- wederrechtelijk een partij olie met een
worpen en eiseres het bestaan ervan ont- waarde van 65.395.371 frank toe te eigekende· dat er bij de wet geen uitzonde- nen en de betaling ervan te blokkeren,
ring op de bevoegdheid van de stra~re.ch waarbij eiseres op wederrechtelijke wijter bepaald is om van deze betwistmg ze gebruik maakte van de Zwitserse venover het bestaan en de uitleg der kwes- nootschap Naropa A.G., die op instructie
tieuze overeenkomst te beslissen, zodat van de verweerders de valse hoedanigde kamer van inbeschuldigingstelling heid van koper diende aan te nemen opwel bevoegd was om te oordelen of er dat de verweerders in het bezit zouden
voldoende bezwaren tegen verweerder kunnen komen van de partij petroleum
bestonden, rekening houdend met deze zonder te betalen op het ogenblik dat ze
elementen (schending van de artikelen geleverd werd, zoals blijkt uit de verkla15, 16, van de wet van 17 april 1878, 128, ring van Bruderer, hoofdaandeelhouder
136, 221, 231 en 299 van het Wetboek van van Naropa; dat door het aanwenden van
Strafvordering);
.listige kunstgrepen de verweerders er in
tweede onderdeel, eiseres in haar . ~p geslaagd zijn een verbintenis tot betaling
pelconclusie (stuk nummer 12, bladztJde van 27.600.000 frank lastens eiseres a£ te
6, sub nummer 111, ~n bladzijde 7) uit- persen; dat ook het moreel element a~n
drukkelijk staande hteld dat de bewe~r wezig is en de verweerders reeds Vler
de overeenkomst, zogezegd ~esloten .m maanden voor de afsluiting van het condecember 1983, in alle geval m.et de mm- tract hun intenties uiteengezet hadden;
ste invloed had op de beoordelmg van de dat het arrest oordeelt dat de constitutiedoor de verweerders gepleegde feiten die ve elementen van het misdrijf niet oner in bestonden de kracht van een von- omstotelijk aangetoond waren zonder op
nis van de Rechtbank van Koophandel te dit omstandig verweer te antwoorden
Brugge in te roepen dat eis~res zou ~~r (schending van artikel 97 van de Grandoordeeld hebben, maar dat m werkehJk- wet):
heid niet bestond; dat in de ver~mderstel
Wat het eerste onderdeel betreft :
ling, onmogelijkerwijze, da~ .er m december 1983 toch tussen parltJen een conOverwegende dat, krachtens de artract zou hebben bestaan voor de leve- tikelen 15 en 16 van de voorafgaanring van 80.000 ton olie, zulks uiteraard de titel van het Wetboek van Strafaan de verweerders niet het recht gaf
om zich voor te doen also£ ze tegenover vordering, de strafrechter beslist
eiseres een vonnis hadden ten bedrage over de geschillen van burgerlijk
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recht die incidenteel voor hem worden opgeworpen naar aanleiding
van misdrijven die bij hem aanhangig zijn; dat daaronder begrepen
zijn geschillen van burgerlijk recht
met betrekking tot de uitvoering
van een overeenkomst waarvan het
bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, die verband
houdt met het ten laste gelegde misdrijf;
Overwegende dat die bepalingen
inhouden dat de strafrechter in de
regel moet beslissen over geschillen
van burgerlijk recht die incidenteel
voor hem worden opgeworpen, indien het bestaan van het ten laste
gelegde misdrijf afhangt van onder
meer een vooraf bestaande overeenkomst waarvan het bestaan ontkend
of waarvan de uitlegging betwist
wordt;
Overwegende dat te dezen de verweerders werden vervolgd ter zake
van afpersing van een dading; dat
het bestaan van het ten laste gelegde misdrijf derhalve niet afhangt
van een vooraf bestaande dading,
nu die dading het voorwerp zelf zou
zijn van het misdrijf, en evenmin
van een koop-verkoopovereenkomst
waaromtrent nadien een dading
werd aangegaan;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling de artikelen
15 en 16 van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering
niet schendt door te beslissen dat
het « niet binnen (haar) bevoegdheid
ligt nate gaan of de oorspronkelijke
koop-verkoopovereenkomst al dan
niet geldig tot stand kwam, noch te
beslissen of te interpreteren over de
burgerlijke-commerciEHe gevolgen in
verband met eventuele schadevergoedingen bij niet-naleving van dergelijke overeenkomst »;
Overwegende dat de appelrechters
niet zeggen dat zij niet bevoegd zijn
om, in het kader van de. beoordeling
van de bezwaren, kenms te nemen
van de oorspronkelijke koop-verkoopovereenkomst; dat zij enkel oordelen dat aan de hand van « aile
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dossiergegevens » geen bezwaren
kunnen worden vastgesteld van
aard om aan te nemen dat de omstandigheden waarin de oorspronkelijke overeenkomst werd beeindigd
door een dading een afpersing zouden uitmaken;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij in het kader van de regeling van de procedure de buitenvervolgingstelling wordt gelast, geen
vonnis in de zin van artikel 97 van
de Grondwet is; dat weliswaar een
andere wetsbepaling aan de onderzoeksgerechten de verplichting kan
opleggen om hun beslissingen met
redenen te' omkleden, maar dat de
in de onderdelen van het middel
aangewezen grondwettelijke bepaling op hen niet toepasselijk is;
Dat de onderdelen in dat opzicht
naar recht falen;
Overwegende, voor het overige,
dat artikel 128 van het Wetboek van
Strafvordering het aan de rechters
van de onderzoeksgerechten overlaat te beslissen, als ze van dat oordeel zijn, dat er tegen de verdachte(n) geen bezwaren bestaan, en
hun beslissing van buitenvervolgingstelling aldus te verantwoorden;
Overwegende derhalve dat het onderzoeksgerecht op een conclusie
waarin het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt aangevoerd,
antwoordt door de enkele onaantastbare vaststelling dat die bezwaren
niet bestaan;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling te dezen beslist tot buitenvervolgingstelling op
grond van de redenen die in het
middel zijn weergegeven;
Dat het aldus zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de 7° RECHTENVAN DE MENS- ART. 6.1
VOOrziening; veroordeelt eiseres in
E.V.R.M. - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJ·
de kosten.
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - CORREC·
22 januari 1991 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Houtekier
en Biitzler.

TIONELE RECHTBANK - ALLEENRECHTSPREKENDE RECHTER DIE DE VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR EEN KAMER MET DRIE RECHTERS BEVOLEN HEEFT - RECHTER DIE VERVOLGENS MEEWERKT AAN DE BERECHTING
VAN DE ZAAK.

8° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECTIONELE RECHTBANK - ALLEENRECHTSPREKENDE RECHTER DIE DE VERWIJZING
VAN DE ZAAK NAAR EEN KAMER MET DRIE
RECHTERS HEEFT BEVOLEN - RECHTER DIE
VERVOLGENS MEEWERKT AAN DE BERECHTING VAN DE ZAAK.

9° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

Nr. 265
2•

KAMER -

22 januari 1989

1o ONDERZOEKSGERECHTEN
RAADKAMER - SCHRIFTELIJKE VORDERING
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - BESCHIKKING VAN VERWIJZING- DRAAGWIJDTE.
20

MISDRIJF- RECHTVAARDIGING- WETTIGE VERDEDIGING INKLIMMING OF
BRAAK - NACHT - BEGRIP.

30 MISDRIJF -

RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING - BEGRIP.

STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - CORRECTIONELE RECHTBANK - ALLEENRECHTSPREKENDE RECH·
TER DIE DE VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR
EEN KAMER MET DRIE RECHTERS HEEFT BE·
VOLEN - RECHTER DIE VERVOLGENS MEEWERKT AAN DE BERECHTING VAN DE ZAAK.

1° Wanneer de procureur des Konings de
verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank heeft gevorderd wegens een verschoonde doodslag, neemt de raadkamer die de granden van de vordering, met inbegrip
van de erin vermelde « verzachtende
omstandigheden » overneemt, noodzakelijk de door het O.M. aangevoerde
verschoningsgrond over (1).
2° De omstandigheid dat de misdaad bij

40

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID.

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN REDENEN EN BESCHIKKEND GEDEELTE VAN EEN BESLISSING- BEGRIP.

6o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - ONAFHANKELIJKE EN
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE ART. 6.1 E.V.R.M. - CORRECTIONELE RECHTBANK - ALLEENRECHTSPREKENDE RECHTER DIE DE VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR
EEN KAMER MET DRIE RECHTERS HEEFT BEVOLEN - RECHTER DIE VERVOLGENS MEEWERKT AAN DE BERECHTING VAN DE ZAAK.

nacht is gepleegd, is een bestanddeel
van de in art. 417 Sw. omschreven
rechtvaardigingsgrond, wanneer de
doodslag wordt gepleegd bij het afweren van inklimming of braak; die omstandigheid wordt niet bepaald volgens
art. 478 Sw.; zij wordt door de feitenrechter in feite beoordeeld (2).
3o Jnzake wettige verdediging oordee]t
de feitenrechter op onaantastbare wijze of de verdediging de perken van de

I---------------(1) Zie, wat de uitlegging van een verwijzingsbeschikking betreft, Cass., 21 dec. 1983,
A.R. nr. 3309 (A.C., 1983-84, nr. 218), 3 sept.
1986, A.R. nr. 5040, en 9 juni 1987, A.R. nr.
1046 (ibid., 1986-87, nrs. 6 en 604).
(2) Zie Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 462 (A.C.,
1986-87, nr. 254).
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ogenblikkelijke noodzaak te buiten
gaat en of zij in verhouding staat tot
het af te weren gevaar. (Art. 416 Sw.)
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mr. L. De Gryse, advocaat bij het
Hof :

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 2 en 3 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, 392, 393, 411 en 414 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten van doodslag en poging
tot doodslag bewezen verklaart en eiser
op grond hiervan veroordeelt tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete van 500 frank, gebracht op 30.000
5" Er bestaat geen tegenstrijdigheid tus- frank, of een vervangende gevangenissen het beschikkend gedeelte van een straf van drie maanden,
terwijl overeenkomstig artikel 2 van
arrest dat de bij de wet bepaalde
maximumstraf oplegt en de grand val- de wet van 4 oktober 1867 het ondergens welke « een strenge straf moet zoeksgerecht een als misdaad omschreworden opgelegd » (3). (Art. 97 Gw.)
ven feit naar de correctionele rechtbank
kan verwijzen door aanneming van verzachtende omstandigheden of van een
6", 7", 8° en 9" Geen schending van art. strafverminderende verschoningsgrond;
292 Ger. W., van art. 6.1 E. V.R.M. of dat in de beschikking van verwijzing van
van het recht van verdediging valt af de raadkamer naar de correctionele
te Jeiden uit de enkele omstandigheid rechtbank van 16 februari 1988 uit hoofdat een magistraat, na als alleen- de van de ten laste gelegde feiten van
rechtsprekend rechter de verwijzing doodslag en poging tot doodslag, de raadvan de zaak naar een kamer met drie kamer, enerzijds, stelt: • De beweegrerechters van de correctionele recht- denen aannemend van de hierbovenbank te hebben bevolen, vervolgens staande vordering en de erin vermelde
deelneemt aan de berechting van de verzachtende omstandigheden; tevens
zaak (4).
aannemend dat er geen redenen tot herkwalificering van de feiten zijn •; dat ·de
raadkamer, anderzijds, stelt eiser te ver(DE MAERSCHALCK T. VAN HENDE, STRYNCKX)
wijzen naar de correctionele rechtbank
« om reden van verschoning (... ) wegens
de tenlastelegging in die vordering herARREST
omschreven »; dat de raadkamer aldus
(A.R. nr. 4213)
eerst verklaart verzachtende omstandigheden aan te nemen en vervolgens stelt
dat om reden van verschoning kan verRET HOF; - Gelet op het bestre- wezen worden naar de correctionele
den arrest, op 20 december 1989 rechtbank; dat de raadkamer eerst verdoor het Hof van Beroep te Gent ge- klaart dat er geen redenen zijn tot herkwalificering van de feiten, en vervolwezen;
gens dat verwezen wordt « wegens de
.tenlastelegging heromschreven •; dat
I. In zoverre de voorziening ge- moet worden opgemerkt dat het aannericht is tegen de beslissing op de te- men van een strafverminderende verschoningsgrond niet kan beschouwd worgen eiser ingestelde strafvordering: den
als een herkwalificering van de ten
Wat de middelen betreft die wor- laste gelegde feiten; dat uit artikel 3 van
wet van 4 oktober 1867 volgt dat wanden aangevoerd in de memorie die de
neer een misdaad door aanneming van
namens eiser is ondertekend door een strafverminderende verschonings------------------1 grond wordt gecorrectionaliseerd, de
(3) Zie Cass., 7 sept. 1982, A.R. nr. 7060 aanneming van deze verschoningsgrond
(A.C., 1982-83, nr. 14), en 12 feb. 1986, A.R. nr. bindend is voor het vonnisgerecht waar4651 (ibid., 1985-86, nr. 378).
naar verwezen wordt; dat het bestreden
(4) Zie Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 3530 arrest aan de hand van een onderzoek
(A.C., 1988-89, nr. 632).
van de feitelijke omstandigheden van de

4" Wanneer de appelrechter vaststelt dat
de beslissing, waarbij de door de eerste rechter uitgesproken straf wordt
verzwaard, gewezen is met eenparigheid van stemmen, hoeft hij niet tevens vast te stellen dat die eenstemmigheid ook werd bereikt voor een
grand van de beslissing. (Art. 211bis
Sw.)
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zaak nagaat en beoordeelt of de strafver- van een onderzoek van de concrete feiteminderende verscboningsgrond van uit- lijke omstandigheden van de zaak de
lokking door zware gewelddaden, voor- aanwezigbeid van de strafverminderende
zien door de artikelen 411 en 414 van bet verschoningsgrond van uitlokking door
Strafwetboek, kan worden aangenomen zware gewelddaden onderzoekt en beooren deze vervolgens ook aanneemt, en al- deelt, blijkt dat het aan eiser ten laste
dus de bescbikking tot verwijzing van de gelegde feit door aanneming van verraadkamer van 16 februari 1988 door zacbtende omstandigheden naar de cordubbelzinnigbeid is aangetast in de mate rectionele recbtbank werd verwezen, bet
niet op duidelijke en ondubbelzinnige bestreden arrest een straf oplegt die
wijze blijkt of de aan eiser ten laste ge- zwaarder is dan deze die door de artikelegde en als misdaad omscbreven feiten len 411 en 414 van het Strafwetboek beverwezen werden naar de correctionele paald is, derbalve scbending inboudt van
recbtbank uit boofde van de aanneming de artikelen 392, 393, 411 en 414 van bet
van verzacbtende omstandigbeden of Strafwetboek;
van een strafverminderende verscboningsgrond; dat de correctionele recbtbank waarnaar een oorspronkelijk als
Wat het eerste en het tweede onmisdaad omscbreven feit werd verwezen
door de raadkamer op grond van de aan- derdeel betreft :
neming van een strafverminderende verOverwegende dat het openbaar
scboningsgrond vrij is om voor bet aldus
verwezen feit verzacbtende omstandigbe- ministerie, op grond « dat er aanleiden aan te nemen; dat de correctionele ding bestaat om slechts correctionerecbtbank waarnaar een oorspronkelijk le straffen uit te spreken, wegens
als misdaad omscbreven feit verwezen een reden van verschoning », de
werd door de raadkamer op grond van raadkamer vorderde eiser naar de
de aanneming van verzacbtende omstandigbeden, vrij is om voor bet aldus ver- correctionele rechtbank te verwijwezen feit een strafverminderende ver- zen; dat de raadkamer eiser « wescboningsgrond aan te nemen; dat in dit gens een reden van verschoning »
laatste geval bet oorspronkelijk als mis- naar de correctionele rechtbank verdaad omscbreven feit door de aanne- wees wegens de in de vordering omming van verzacbtende omstandigbeden schreven telastleggingen;
een wanbedrijf is geworden; dat in geval
bet vonnisgerecbt waarnaar verwezen
Overwegende dat de rechter door
werd, vervolgens een strafverminderende « de er in vermelde verzachtende
verscboningsgrond aanneemt, de door omstandigheden » duidelijk de door
artikel 414, laatste lid, van bet Strafwet- het openbaar ministerie in acht geboek voor een wanbedrijf bepaalde strafvermindering moet worden toegepast, nomen verschoningsgrond bedoelt;
zodat een maximumstraf van acht dagen
Overwegende dat de rechter door
tot zes maanden en een geldboete van 26
vast
te stellen dat er geen redenen
tot 100 frank kan opgelegd worden,
zodat, eerste onderdeel, nu uit de be- tot herkwalificering van de feiten
scbikking van verwijzing van de raadka- voorhanden zijn, de feiten beoogt
mer van 16 februari 1988 niet op duide- zoals zij door het openbaar ministelijke en ondubbelzinnige wijze blijkt of rie voor verwijzing worden overgede aan eiser ten laste gelegde feiten legd, terwijl de vermelding « zoals
naar de correctionele rechtbank werden heromschreven » de heromschrijverwezen uit hoofde van de aanneming ving aanwijst die het openbaar mivan verzachtende omstandigheden of nisterie - met het oog op zijn vorvan een strafverminderende verscho- dering - deed ten opzichte van de
ningsgrond, bet Hof niet in de mogelijkheid is om de wettigheid van bet bestre- oorspronkelijk bij de in-onderzoekden arrest na te gaan (schending van de stelling in aanmerking genomen
artikelen 392, 393, 411 van bet Strafwet- verdenking;
boek en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, in de mate uit de
beschikking van verwijzing van de raadDat het middel niet kan worden
kamer van 16 februari 1988 en uit het
feit dat bet bestreden arrest op grond aangenomen;
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Over het tweede middel: schending
van de artikelen 416 en 417 van het
Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en eiser hiervoor op strafrechtelijk en burgerrechtelijk vlak veroordeelt,
hierbij het verweer van eiser dat gehandeld werd in een toestand van wettige
verdediging zoals omschreven in artikel
417, lid 2, van het Strafwetboek verwerpend op grond van de volgende motieven: « Vergeefs beroept de beklaagde
zich op de (strafuitsluitende) rechtvaardigingsgrond voorzien door artikel 417, alinea 2, S.W.B. Op het tijdstip van de feiten was het geenszins nacht. Dit blijkt
voldoende uit de verklaringen van de beklaagde zelf, alsmede uit deze van ambulancier Hugo Vervaet en verpleegster
Rachel Raes : " De feiten zijn gebeurd in
de avond van 19 mei 1987 rond 21.30 uur,
meen ik, het was zeker nog niet donker,
ik denk dat er nog voldoende zichtbaarheid was, want ik kon Marcel Van Hende nog herkennen die zich toen op een
50-tal meter van mij bevond " (verklaring
beklaagde, stuk 41); "volgens onze gegevens welke ik met U nakijk kunt U met
mij vaststellen dat wij ter plaatse aankwamen om 21.52 uur. Op dit ogenblik
was de zichtbaarheid nog goed. De schemering was amper begonnen" (ambulancier Vervaet, stuk 94); "Wij vertrokken
met de ambulance om 21.45 uur. Het was
op dat ogenblik nog dag gezien de zichtbaarheid nog duidelijk was " (verpleegster Raes, stuk 94). Ook volgens Christophe De Maersschalck was het zeker
nog niet donker toen de gebroeders Van
Hende het erf betraden (stuk 58). Wanneer het niet !anger klaar zou zijn geweest zouden de beklaagden, diens echtgenote en zoontje Christophe de gedragingen van Orner Van Hende, toen deze
zich nabij de Gentsesteenweg bevond, en
de gedragingen van de beide broers toen
deze zich nog op de uitweg ophielden ter
hoogte van de door de beklaagde aangebrachte draadafsluiting, niet zo precies
hebben kunnen zien. Overigens is het algemeen bekend dat het op 19 mei omstreeks 21.30 uur nog klaar is. Verder
hebben de gebroeders Van Hende geen
braak van afsluiting gepleegd om het
woonerf of het woonhuis van de beklaagde te betreden. De sluiting van de verplaatsbare afsluitingsdraad over de uitweg werd niet doorgeknipt om het erf
van de beklaagde te kunnen betreden,
maar opdat Marcel Van Hende dit met
zijn jeep zou kunnen verlaten. Het staat
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vast dat de achterdeur van de waning
niet slotvast was. Het openen, weze het
opengooien, van een niet slotvaste deur
maakt niet de in artikel 417, aline a 2, bedoe Ide braak van de afsluiting of toegang van een bewoond huis uit »,
terwijl overeenkomstig artikel 417 van
het Strafwetboek, wordt vermoed zich in
een toestand van wettige verdediging te
bevinden, hij die de doodslag pleegt of
de slagen en verwondingen toebrengt bij
het afweren, bij nacht, van de beklimming van de braak van de afsluitingen,
muren of toegangen van een bewoond
huis of appartement of de aanhorigheden ervan; dat de afwijzing van het vermoeden van artikel 417 van het Strafwetboek door het bestreden arrest gesteund
wordt op de overwegingen dat, en, enerzijds, het element « nacht » niet aanwezig was, en, anderzijds, dat geen braak
van afsluitingen werd gepleegd met de
bedoeling het woonerf of woonhuis van
eiser te betreden;
eerste onderdeel, het bestreden arrest
het besluit dat het element « nacht » niet
aanwezig was meer bepaald steunt op de
overwegingen dat het « nog niet donker
was >> en dat de « zichtbaarheid nog goed
was •; dat uit de voorbereidende besprekingen van het Strafwetboek duidelijk
blijkt dat in artikel 417 van het Strafwetboek een vermoeden van noodweer werd
ingesteld daar een braak van een afsluiting of een toegang tot een bewoond huis
's nachts van die aard is dat de blootstelling aan gevaar voor de bewoners vee!
groter is, omdat minder gemakkelijk
hulp kan worden bereikt en beroep kan
worden gedaan op de openbare macht,
zodat de bewoner aangewezen is op zijn
eigen tussenkomst (Nypels, J., Legislation criminelle de la Belgique, II, 228, 238
en 306); dat de feitenrechter aldus bij de
beoordeling van het element nacht, aan
de hand van de elementen van het dossier dient na te gaan, in de optiek van de
mogelijkheid om hulp te bereiken en een
beroep te doen op de openbare macht, of
in de concrete omstandigheden van de
zaak het tijdstip van de feiten als « 's
nachts » in de zin van artikel 417 van het
Strafwetboek of als « overdag » in de zin
van artikel 412 van het Strafwetboek
moet beschouwd worden; dat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de feiten
zich omstreeks 21 u. 30 voordeden, uit de
enkele vaststelling dat het nog niet danker was en dat de zichtbaarheid nog
goed was, niet vermocht af te leiden dat
het element « nacht » in de zin van artikel 417 van het Strafwetboek niet aan-
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wezig was, zodat bet bestreden arrest,
door de toepasselijkheid van bet vermoeden van noodweer van artikel 417 van
bet Strafwetboek omwille van de afwezigheid van het element nacht, af te wijzen op grond van de enkele overweging
dat het nog niet donker was en dat de
zichtbaarheid nog goed was, schending
inhoudt van artikel 417 van bet Strafwetboek;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 417 van
het Strafwetboek het begrip nacht
niet bepaalt; dat dit begrip, wat de
toepassing van dit artikel 417 betreft, niet wordt bepaald door de regel van artikel 478 van het Strafwetboek, doch door de rechter in feite
wordt beoordeeld;
Overwegende dat het onderdeel in
zoverre het kritiek levert op de beoordeling van de feiten door de
rechter niet ontvankelijk is;
Dat de appelrechters door hun in
het licht van de hun regelmatig
overgelegde gegevens gegeven redenen wettig beslissen dat de feiten
niet plaatshadden bij nacht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel: schending van
artikel 416 van het Strafwetboek,
doordat bet bestreden arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en eiser hiervoor op strafrechtelijk en burgerrechtelijk vlak veroordeelt,
hierbij bet verweer van eiser dat gehandeld werd in een toestand van wettige
verdediging in de zin van artikel 416 van
bet Strafwetboek verwerpend, op grond
van de volgende motieven : • Uit de bij
bet strafdossier gevoegde bundels blijkt
dat de beklaagde redenen had om zich in
toenemende mate door de gebroeders
Van Hende bedreigd te voelen. Zo had
hij redenen om hen ervan te verdenken
op zijn grond gekapt bout in brand te
hebben gestoken, in zijn nabijheid te
hebben gevuurd toen hij zich in zijn stallingen bevond, de vruchten in zijn moestuin te hebben doodgesproeid en zeer recent nog de bietenplanten op twee van
zijn akkers met een verdelgend middel
te hebben besproeid. Niet alleen ver-
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klaarde de beklaagde in januari-februari
1987 door de gebroeders bedreigd te zijn
geworden en ook nog een drietal weken
voor de feiten bet voorwerp geweest te
zijn van doodsbedreigingen door hen;
ook Orner De Maersschalck, vader van
de beklaagde, verklaarde op 17 mei 1987,
naar aanleiding van zijn klacht door de
beklaagde wegens bet doodsproeien van
zijn bietenplanten, dat Orner Van Hende
een tiental dagen voordien onder meer
gedreigd had zijn zoon te zullen rui:neren, er te zullen voor zorgen dat deze op
zijn poten ging kruipen voor hem, en
daarbij zegde : " Ik ga U dood slaan "
(stuk 34). De gebroeders Van Hende werden niet enkel door de beklaagde maar
in de streek algemeen gevreesd (zie verklaring oud-veldwachter A. De Vos, stuk
184). Een aantal feiten uit hun gerechtelijk verleden hadden te maken met
brandstichting en inbraak (Orner Van
Hende), met bedreigingen en aanranding
(Marcel Van Hende). In bet milieu van
landbouwers en veekooplieden verspreidt
bet nieuws van dergelijke veroordelingen zich snel en de beklaagde zal zeker
van een en ander ook niet onwetend zijn
geweest. De beklaagde en zijn gezinsleden hadden bemerkt dat Orner Van Hende, toen deze van aan de Gentsesteenweg de betwiste uitweg kwam opgegaan,
twee metalen voorwerpen in de hand
hield. Dit stemt geheel overeen met wat
Orner Van Hende daaromtrent verklaarde. Alhoewel hij dit vanuit zijn woning
niet meer kon zien kon de beklaagde,
toen de gebroeders de oprit naar zijn wooing insloegen en zich naar de achterdeur begaven, vermoeden dat zij met
ijzeren voorwerpen gewapend waren, en
wat Orner Van Hende betreft was dit
ook daadwerkelijk zo (cf. verklaring
Orner Van Hende op 2 juni 1987, stuk
115 : " Op het ogenblik dat er op mijn
broer gevuurd werd had ik deze tang in
mijn handen "). Gelet op al deze omstandigheden kan worden aangenomen dat
de beklaagde zichzelf en zijn gezinsleden
ernstig bedreigd voelde en, toen de deur
van de achterkeuken werd geopend en
de beide broers bij de deuropening stonden, voor een aanslag op zijn (fysieke)
integriteit of op deze van zijn gezinsgenoten vreesde. Toen de beklaagde, gekomen in de achterkeuken nabij de achterdeur die hij slotvast wou maken, geconfronteerd werd met bet opengooien van
deze deur en met de gebroeders Van
Hende v66r de deuropening heeft hij,
steeds volgens zijn verklaringen, in een
snelle reaktie het wapen vanop de diepvriezer genomen, dit met twee patronen
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geladen, en onmiddellijk kort na elkaar,
twee gerichte schoten afgevuurd. Tussen
het opengooien van de deur door Marcel
Van Hende en het ogenblik waarop deze
dodelijk getroffen neerviel is er echter
enige tijd verlopen, namelijk de tijd die
de beklaagde toch nodig had om zich
van aan de deur te haasten naar het
diepvriestoestel, staande in de verste
hoek diagonaal tegenover de deur, zijn
wapen op te nemen, twee patronen in
het wapen te brengen, dit schietensklaar
te maken en dan nog terug te lopen tot
voor de deuropening. Een en ander moet
toch meerdere seconden hebben geduurd. Gedurende al die tijd werd beklaagde evenwel niet aangevallen, maar
bleef Marcel Van Hende staan op het
trapje aan de deur waarop hij stond toen
hij de deur opende. Er was voor de beklaagde geen aanleiding om te denken
dat een van de gebroeders een vuurwapen bij had. Ten overstaan van de gebroeders die buiten bleven staan en
waarvan slechts een enkel een ijzeren
voorwerp bijhad, kon in dit stadium een
loutere dreiging met het geweer volstaan
en kon met een effectief gebruik van het
wapen zeker worden gewacht tot wanneer de personen die nog steeds buiten
stonden eventueel aanstalten zouden rnaken om binnen te komen en aan te vallen. Met het gewapend geweer tegenover
de zo goed als ongewapende personen
buiten was de beklaagden in elk geval
meester over de situatie. Zelfs nog aangenomen dat de beklaagde zich in een
paniektoestand bevond waardoor hij de
situatie niet meer juist kon inschatten,
dan nog zou het zeker hebben volstaan
in het plafond of laag tegen de grond te
schieten. Door in deze situatie echter op
zodanige wijze te vuren dat niet kan betwijfeld worden aan het opzet te doden
heeft de beklaagde een middel aangewend dat absoluut niet in verhouding
stond tot het onmiddellijk dreigend
kwaad dat hij meende te moeten afweren. Hij kan zich dan ook niet ·op wet'dge
zelfverdediging beroepen »,

terwijl, overeenkomstig artikel 416 van
het Strafwetboek, er noch misdaad noch
wanbedrijf is wanneer de doodslag, de
verwondingen en de slagen geboden zijn
door de ogenblikkelijke noodzaak van
wettige verdediging van zichzelf of van
een ander; dat het bestreden arrest,
enerzijds, vaststelt dat « kan worden
aangenomen dat beklaagde zichzelf en
zijn gezinsleden ernstig bedreigd voelde
en, toen de deur van de achterkeuken
werd geopend en de beide broers bij de

Nr. 265

deuropening stonden, voor een aanslag
op zijn (fysieke) integriteit of op deze
van zijn gezinsgenoten vreesde » (arrest,
bladzijde 7, 1e alinea), en dat « beklaagde kon vrezen voor zware gewelddaden
op zijn persoon of op zijn huisgenoten,
vooral toen na het luidruchtig kabaal en
de doodsbedreigingen de achterdeur
werd geopend » (arrest, pagina 7, 4e alinea); dat, anderzijds, het bestreden arrest stelt dat « ten overstaan van de gebroeders die buiten bleven staan en
waarvan slechts een enkel een ijzeren
voorwerp bijhad, kon in dit stadium een
loutere dreiging met het geweer volstaan
en kon met een effectief gebruik van het
wapen zeker worden gewacht tot wanneer de personen die nog steeds buiten
stonden aanstalten zouden maken om
binnen te komen en aan te vallen » (arrest, bladzijde 7, 2e alinea); dat een ogenblikkelijke noodzaak van verdediging bestaat wanneer een ernstige aanval begonnen of dreigend is; dat het voldoende
is dat een ernstige aanval dreigt voltrokken te worden; dat wettige verdediging
niet vereist dat de aanval werkelijk begonnen is; dat het bestreden arrest derhalve, gelet op de vaststelling dat eiser
zich ernstig bedreigd kon voelen en kon
vrezen voor zware gewelddaden toen na
de doodsbedreigingen de achterdeur
werd geopend, niet wettelijk kon beslissen dat eiser met een effectief gebruik
van het geweer kon wachten tot de gebroeders Van Hende aanstalten zouden
maken om binnen te komen en aan te
vallen, zodat het bestreden arrest, dat
ondanks de vaststelling dat eiser zich
ernstig bedreigd kon voelen toen na de
doodsbedreigingen de achterdeur werd
geopend, beslist dat met het gebruik van
het wapen kon worden gewacht tot zou
worden binnengekomen en aangevallen,
schending inhoudt van artikel 416 van
het Strafwetboek :

Overwegende dat naar luid van
artikel 416 van het Strafwetboek er
noch misdaad noch wanbedrijf is
wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door
de ogenblikkelijke noodzaak van de
wettige verdediging van zichzelf of
van een ander;
Overwegende dat de feitenrechter
soeverein vaststelt of de door een
beklaagde ingeroepen daad van verdediging de perken van de noodzaak
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te buiten gaat en/of niet in verhouding is van het gevaar dat moest
worden afgeweerd;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering vaststellen dat
wanneer « kan worden aangenomen
dat (eiser) zichzelf en zijn gezinsleden ernstig bedreigd voelde en, toen
de deur van de achterkeuken werd
geopend en de beide broers bij de
deuropening stonden voor een aanslag op zijn (fysieke) integriteit of
deze van zijn gezinsgenoten vreesde », op het ogenblik dat en in de
omstandigheden waarin eiser de
schoten afvuurde, die aanval niet
dermate nakend was dat er een
ogenblikkelijke noodzaak van wettige verdediging bestond en eiser derhalve « een middel heeft aangewend
dat absoluut niet in verhouding
stond tot het onmiddellijk dreigend
gevaar dat hij " meende " te moeten
afwenden »;
Dat de appelrechters door hun
motivering hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
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eenparigheid veroordeelt hoofdens de
tenlasteleggingen A en B tot onder meer
een gevangenisstraf van vijf jaar,
terwijl, eerste onderdeel, uit artikel
2llbis van het Wetboek van Strafvordering volgt dat strafverzwaring in hager
beroep slechts mogelijk is bij eenparigheid, voorschrift dat ook van toepassing
is op de in artikel 195 van het Wetboek
van Strafvordering wettelijk verplicht gestelde bijzondere motivering die aan de
grondslag ligt van de opgelegde
straf(maat), ten deze strafverzwaring, en
ten aanzien van welke motivering niet
werd vastgesteld dat deze met eenparigheid zou zijn tot stand gekomen;
tweede onderdeel, de aan eiser opgelegde hoofdgevangenisstraf van vijf jaar
de wettelijk voorziene maximumstraf
(artikel 414, eerste lid) uitmaakt die hem
(enkel rekening gehouden met de door
het bestreden arrest aangenomen verschoningsgrond) hoofdens de hem ten
laste gelegde feiten kon worden opgelegd, wat geen • strenge • toepassing is
van de strafwet, doch wel de meest
strenge toepassing ervan,
zodat, eerste onderdeel, het bestreden
arrest de artikelen 195 en 2llbis van het
Wetboek van Strafvordering schendt;
tweede onderdeel, het bestreden arrest
artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering, minstens artikel 97 van de
Grondwet - door strijdigheid tussen motivering en dispositief - schendt :

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Wat de middelen betreft die worWat het eerste onderdeel betreft:
den aangevoerd in de memorie die
Overwegende dat de appelrechters
namens eiser is ondertekend door
mr. B. De Geest, loco mr. L.J. Mar- door in het beschikkend gedeelte
tens, advocaten bij de balie te Gent : van het arrest vast te stellen dat zij
« opnieuw (wijzen) met eenparige
stemmen » voldoen aan de te dezen
Over het derde middel: schending van toepasselijke wettelijke voorschrifde artikelen 195, 2llbis van het Wetboek ten inzake eenstemmigheid;
van Strafvordering en 97 van de GrandWat het tweede onderdeel betreft :
wet,
Overwegende dat het opleggen
doordat het bestreden arrest aangaan- van de wettelijke maximumstraf
de de bestraffing ten aanzien van eiser niet onverenigbaar is met een
overweegt « In acht genomen de flagran- « strenge toepassing van de strafte wanverhouding tussen de gepleegde
doodslag en paging tot doodslag en de wet »;
Dat het middel niet kan worden
bedreiging die (eiser) probeerde af te weren, en de onthutsende lichtzinnigheid 1aangenomen;
waarmede hij daarbij met het leven, het
hoogste rechtsgoed van twee mensen
omsprong, is de door de eerste rechter
opgelegde bestraffing beslist ontoereikend en dient een strenge toepassing
van de strafwet te worden gemaakt, zoals hierna bepaald • en eiser alsdan met

Over het vierde middel: schending van
de artikelen 292 en 195 van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van verdediging
en van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
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van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (E.V.R.M.),
doordat bet bestreden arrest bet vonnis van de eerste rechter (vonnis Correctionele Rechtbank van Dendermonde
van 17 oktober 1988) op burgerlijk gebied
bevestigt en op strafgebied (gedeeltelijk)
bevestigt, onder meer wat bet bewezen
verklaren van de eiser ten laste gelegde
misdrijven betreft, en zich aldus de procedure gevoerd door de eerste rechter
toeiHgent, procedure die gevoerd werd en
vonnis dat geveld werd onder het voorzitterschap van voorzitter C. Van Den
Heuvel, die reeds in hoedanigheid van
alleenzetelend rechter zetelend in de zestiende kamer van de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde kennis had
genomen van de zaak van eiser (zittingsblad en het vonnis op 12 april 1988),

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 292, tweede lid, van bet Gerechtelijk Wetboek, elk vonnis dat wordt gewezen door een rechter die vroeger bij het
uitoefenen van een ander gerechtelijk
ambt reeds kennis genomen heeft van
de zaak, nietig is en uit artikel 195 van
bet Gerechtelijk Wetboek voortvloeit dat
de ambten van alleenzetelend rechter en
dit van rechter die zetelt in een meervoudig samengestelde kamer van mekaar te onderscheiden rechterlijke ambten uitmaken;
tweede onderdeel, de vrijwaring van
de rechten van verdediging en van artikel 6 van bet E.V.R.M. verbieden dat een
rechter die reeds in een zaak als alleenzetelend rechter zetelde en in deze hoedanigheid kennis had van de zaak, en
daarenboven geconfronteerd werd met
de vraag van beklaagde tot verwijzing
van zijn zaak naar een kamer met drie
rechters, in deze kamer blijft zetelen; deze rechter is immers geen • onafhankelijke » en • onpartijdige » rechter meer
in de zin van het E.V.R.M. waar eiser
met recht kan twijfelen aan de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van een
rechter die reeds in zijn zaak alleen zetelde, we(t)shalve kennis had van het
dossier en aan wie door eiser werd gevraagd zijn zaak naar een kamer met
drie rechters te verwijzen,
zodat, eerste onderdeel, bet bestreden
arrest zich de nietigheid van de procedure gevoerd voor de eerste rechter en de
schending van de artikelen 292 en 195
van bet Gerechtelijk Wetboek, toeeigent;
tweede onderdeel, bet bestreden arrest
zich hogere schendingen van de rechten

Nr. 266

van verdediging en
E.V.R.M. toeiHgent :

van

artikel

6

Overwegende dat geen wettelijke
bepaling eraan in de weg staat dat
een rechter, die als alleenzetelend
rechter en op vraag van een beklaagde de zaak naar een kamer
met drie rechters verwijst, nadien in
dezelfde hoedanigheid van rechter
in de rechtbank van eerste aanleg
als lid van de kamer met drie rechters mede de zaak beoordeelt;
Dat door het enkele feit dat een
van de rechters van de aldus samengestelde kamer voorheen als alleenzetelend rechter de zaak naar een
kamer met drie rechters verwees
noch het recht van eiser op een eerlijke behandeling van zijn zaak door
een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie, noch zijn
recht van verdediging wordt miskend;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, ... verwerpt de
voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en L.J. Martens, Gent.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VAN BUI-
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VEROORDETENVERVOLGINGSTELLING
LING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT
SCHADELOOSSTELLING JEGENS DE VERDACHTE - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN BETEKENING AAN
DE PROCUREUR-GENERAAL.

Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, waarbij
wordt beslist dat er geen grond tot vervolging bestaat, is niet ontvankelijk in
zoverre het gericht is tegen de beslissing, waarbij zij jegens de verdachte
tot schadeloosstelling wordt veroordeeld, wanneer het niet is betekend
aan de procureur-generaal (1). (Art.
418 Sv.)
(PAREYN-GOYENS T. MICHIELS)

Nietig is het vonnis dat onder meer is
gewezen door een rechter die op het
ogenblik van de uitspraak een wettig
verhinderde rechter verving, terwijl
overeenkomstig art. 779, tweede lid,
Ger. W: een andere rechter voor die
vervanging was aangewezen.
(WILLEMS)
ARREST

(A.R. nr. 4933)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1990 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de te22 januari 1991 - 2" kamer - Voorzit- gen eiser ingestelde strafvordering :
(A.R. nr. 4443)

ter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat mr. G. Goffin,
Tongeren.
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ORGANISATIE

STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - AANWIJZING VAN DE
RECHTER DIE OP HET OGENBLIK VAN DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS EEN WETTIG VERHINDERDE RECHTER MOET VERVANGEN VONNIS, DOOR ONDER MEER EEN ANDER
RECHTER GEWEZEN.

(1) Cass., 6 dec. 1989, A.R. nr. 7588 (A.C.,
1989-90, nr. 224).

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 779, tweede
lid, en 1042 van bet Gerechtelijk Wethoek:

Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt dat bij de uitspraak
ervan aanwezig waren : de ondervoorzitter F. Cuykens en de rechters
J. Gregoir en H. Van de Wynckel,
met toevoeging dat « op het ogenblik van de uitspraak van (het) vonnis, waarover de heer Van de
Merckt mede heeft beraadslaagd
overeenkomstig artikel 778 van het
Gerechtelijk Wetboek, deze magistraat, wettig verhinderd zijnde, vervangen (was) door Mevrouw H. Van
de Wynckel, rechter in (de) rechtbank, hiertoe aangewezen overeen'komstig artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bij bevelschrift van
de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen van 9
mei 1990 »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de voorzitter van
die rechtbank op 9 mei 1990 een beschikking in de aangewezen zin
.heeft genomen;
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Overwegende evenwel dat het pro- Nr. 268
ces-verbaal van de terechtzitting
waarop het bestreden vonnis werd ·
2• KAMER - 22 januari 1991
uitgesproken als aanwezigen vermeldt: de ondervoorzitter F. Cuykens en de rechters J. Mahieu en J.
1° VOORZIENING IN CASSATIE
Gregoir;
STRAFZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDEOverwegende dat het aldus voor
het Hof niet mogelijk is na te gaan
of op het ogenblik van de uitspraak
de rechtbank regelmatig was samengesteld;
Dat het vonnis mitsdien nietig is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

RING - MINDERJARIGE VERDACHTE - ARREST WAARBIJ DE JEUGDKAMER VAN HET
HOF VAN BEROEP BESLIST DE ZAAK UIT HANDENTE GEVEN EN ZE NAAR HET O.M. TE VERWIJZEN MET HET OOG OP VERVOLGING VOOR
HET BEVOEGDE GERECHT, ALS DAARTOE
GROND BESTAAT - GEEN GESCHIL INZAKE
DE BEVOEGDHEID - CASSATIEBEROEP V66R
DE EINDBESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN - VORMEN ·_ JEUGDBESCHERMING- OUDERS VAN EEN MINDERJARIGEBETEKENING.

1° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, door een minderjarige v66r de
eindbeslissing ingesteld tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof
van beroep dat, zonder uitspraak te
doen over een geschil inzake bevoegdheid, oordeelt dat een maatregel van
bewaring, behoeding en opvoeding niet
geschikt is voor de minderjarige en beslist de zaak uit handen te geven en ze
naar het O.M. te verwijzen met het
oog op vervolging voor het bevoegde
gerecht, als daartoe grand bestaat (1).
(Art. 416 Sv.; art. 38 Jeugdbeschermingswet.)

Overwegende evenwel dat de hierna uit te spreken vernietiging van
de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering, ook al geschiedt zij op een ambtshalve aangevoerde middel, de vernietiging
meebrengt van de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering,
die het gevolg is van de eerstbedoel2° Niet ontvankelijk is het cassatiebede beslissing;

roep van de ouders van een minderjarige tegen een op de strafvordering gewezen arrest van de jeugdkamer van.
het hof van beroep, als dat cassatieberoep niet aan het O.M. is betekend (2).

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout,
zitting houdende in hoger beroep.

(Z ... , E ... H ... )
ARREST

(A.R. nr. 5105)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1990 ge-

(1) Cass., 22 juli 1988, A.R. nr. 6869 (A.C.,
22 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voor- 1987-88, nr. 681); zie Cass., 21 feb. 1990, A.R.
8080 (A.C., 1989-90, nr. 376).
nr.
zitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. De(2) Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7900 (A.C.,
clercq, advocaat-generaal.
1989-90, nr. 240).
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wezen door de jeugdkamer van het Nr. 269
Hof van Beroep te Antwerpen;
I. Op de voorziening van Z... :

2•

KAMER -

22 januari 1991

Overwegende dat het hof van beroep op grond van de overweging 1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND·
HAVING- OMSTANDIGHEDEN DIE DE HANDdat een maatregel van bewaring, beHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTEN!S
heeding of opvoeding niet geschikt
VERANTWOORDEN - BEGRIP.
is voor eiser, met toepassing van artikel 38 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- HOGER BEROEP- DOSSIER.
beslist de zaak uit handen te geven
en ze naar het openbaar ministerie
Feitelijke omstandigheden, eigen aan
te verwijzen met het oog op vervol- 1o de
zaak en aan de persoonlijkheid van
ging voor het bevoegde gerecht als
de verdachte, die de handhaving van
daartoe grond bestaat, en de kosten
de voorlopige hechtenis verantwoorreserveert;
den, verliezen dat karakter niet om de
enkele reden dat zij oak de handhaving van de voorlopige hechtenis van
Overwegende dat die beslissing
andere verdachten zouden kunnen vergeen eindbeslissing is in de zin van
antwoorden (1). (Artt. 16, § 5, tweede
artikel 416 van het Wetboek van
lid, en 21, § 5, Wet Voorlopige HechteStrafvordering, doch een voorbereinis 1990.)
dende beslissing en een beslissing
van onderzoek is, en geen uitspraak
De stukken die, in geval van hager
doet over een geschil inzake be- 2° beroep
tegen een beschikking van de
voegdheid;
raadkamer in verband met de handha-

Dat de voorziening, nu ze is ingesteld voor de eindbeslissing, niet
ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van E. .. H ... :
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 mitsdien niet
ontvankelijk is;

ving van de voorlopige hechtenis, door
de procureur des Konings worden bezorgd aan de procureur-generaal bij
het hoi van beroep, hoeven niet op
straffe van nietigheid de oorspronkeJijke stukken van het dossier te zijn
(2). (Art. 30, § 2, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(ESCOBAR LONDONO)
ARREST

(A.R. nr. 5257)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
Over het eerste en het tweede middel
voorzieningen; veroordeelt de eisers sam
en,
in de kosten.
22 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal.

(1) Zie Cass., 9 dec. 1974 (A.C., 1975, 418).
(2) Zie, in verband met de aan de procureurgeneraal bij het hof van beroep te bezorgen
stukken, Cass., 8 jan. 1991, A.R. nr. 5199 (A.C.,
1990-91, supra, nr. 232).

544

HOF VAN CASSATIE

Nr. 269

het eerste middel luidend als volgt : § 1, lid 3, aangeduide criteria; dat bovenschending van de artikelen 97 van de dien het arrest volkomen nalaat om, in
Grondwet, 21, § 5, 27, § 3, laatste lid, en welke minieme wijze dan ook, de ver30, § 3, van de wet van 20 juli 1990 be- schillende elementen waarop het hof van
treffende de voorlopige hechtenis : aan- beroep zich baseert om de bestreden begezien niettegenstaande eiser in zijn uit- slissing te bevestigen, in concreto te omvoerige en gedetailleerde appelconclusie schrijven; dat het arrest in een gestenciltal van argumenten en middelen heeft de vorm waarop enkel de namen en
uiteengezet, zowel in feite als in rechte, identiteiten van de 9 in deze zaak behet arrest hierop op geen enkele wijze trokken personen dienen ingevuld, zich
antwoordt; dat de bestreden beslissing enkel uit in stereotypen, standaardforzich ertoe beperkt te stellen dat de eer- mules en cliches waardoor niet slechts
ste rechter ten aanzien van eiser ernsti- de geest doch de letter van de wet van
ge aanwijzingen van schuld in concreto 20 juli 1990 zelf geschonden worden :
heeft aangetoond en afdoende gemotiveerd, en het hof der motieven bijtreedt
Overwegende dat het eerste miden tot de zijne maakt; dat het hof van
beroep in het arrest inzake de toepas- del, in zoverre daarin schending
sing van artikel 16, § 5, lid 2, van de wet wordt aangevoerd van artikel 97 van
van 20 juli 1990 eveneens zich ertoe be- de Grondwet, faalt naar recht, nu
perkt om te stellen dat de eerste rechter dit artikel niet van toepassing is op
eveneens voldoende de feitelijke omstan- de gerechten die uitspraak doen ter
digheden van de zaak en die welke eigen zake van voorlopige hechtenis;
zijn aan de persoonlijkheid van eiser
heeft aangestipt en dat het hof deze moOverwegende dat de appelrechters
tieven bijtreedt en deze tot de zijne
maakt; dat hierdoor niet aileen de wet in hun deels van de eerste rechter
van 20 juli 1990 geschonden wordt, meer overgenomen, deels eigen motivebepaald met betrekking tot de motive- ring, de concrete gegevens vermelringsplicht, doch eveneens en in dezelfde den waarop zij hun beslissing Iaten
mate artikel 97 van de Grondwet, aange- steunen; dat daarbij is op te merken
zien het hof op geen enkele wijze de appelconclusie van eiser beantwoordt waar- dat bepaalde feitelijke gegevens gein in rechte zoals in feite de motivering meen kunnen zijn aan twee of
van het vonnis van de eerste rechter meerdere beklaagden, terwijl in de
van de eerste rechter overgenomen
weerlegd werd;
het tweede middel luidend als volgt :
schending van de artikelen 16, § 1, lid 1
en lid 3, en paragraaf 5, lid 2, en 27, § 3,
laatste lid, van de wet van 20 juli 1990 :
aangezien het arrest, enerzijds, de
draagwijdte miskent van de criteria
« volstrekte noodzakelijkheid voor de
openbare veiligheid », zoals vermeld in
artikel 16, § 1, lid 1, en deze vermeld in
§ 1, lid 3, van hetzelfde artikel; dat het
arrest immers een criterium voorzien in
§ 1, lid 3 (namelijk de vrees dat eiser
zich aan het optreden van het gerecht
zou onttrekken), gebruikt om aan te tonen als zou aan het in § 1, lid 1, voorziene criterium van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid voldaan
zou zijn; dat door alzo te motiveren het
arrest voorbijgaat aan het feit dat, aangezien het zich handelt om een maximum van de van toepassing zijnde straf
die vijftien jaar dwangarbeid niet te hoven gaat, samen voldaan dient te zijn
aan zowel het criterium voorzien bij § 1,
lid 1, als aan een of meerdere van de in

motivering bepaalde eiser betreffende feitelijke gegevens worden gespecificeerd;
Overwegende dat de appelrechters
door hun, deels overgenomen deels
eigen, motivering eisers verweer
verwerpen, zodoende zijn conclusie
beantwoorden, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel, luidende als
volgt : schending van de artikelen 30, § 2,
lid 4, en van de rechten van verdediging,
aangezien door de procureur des Konings te Brugge inderdaad niet zoals
voorzien de stukken bezorgd werden aan
de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Gent; dat enkel een gewone
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fotokopie van het dossier en de stukken
werden overgemaakt; dat dit een schending inhoudt van artikel 30, § 2, lid 4, en
bovendien een verzuim betekent dat de
rechten van de verdediging schendt en
schaadt vermits op deze wijze de raadsman van eiser verstoken blijft van zijn
recht op inzage in de originele stukken
van het dossier :
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK
GERICHT AAN HET VONNISGERECHT - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

Overwegende dat de stukken die
ingevolge de bepaling van artikel 30, 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK § 2, vierde lid, van de wet van 20 juAFWIJZING - REDENEN - TOEPASSELIJKE
li 1990 betreffende de voorlopige
WET.
hechtenis, in voorkomend geval door
de procureur des Konings aan de
procureur-generaal bij het hof van 3° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK beroep dienen bezorgd te worden,
AFWIJZING - REDENEN - TEN OVERVLOEDE
niet op straffe van nietigheid van de
GEGEVEN GROND.
rechtspleging
originele
stukken
moeten zijn;
4° CASSATIEMIDDELEN -

Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;

GEMIS AAN
STRAFZAKEN BELANG VOOR ElSER VOORLOPIGE HECHTENIS - TEN OVERVLOEDE GEGEVEN GROND.

Overwegende dat uit de stukken 1° Wanneer de verdachte naar aanleiding van zijn verwijzing naar de corwaarop het Hof vermag acht te
rectionele rechtbank door de raadkaslaan, niet blijkt dat eiser voor de
mer in vrijheid is gesteld en hij
apppelrechters heeft aangevoerd dat
achteraf is veroordeeld tot een hoofddoor niet-aanwezigheid van originegevangenisstraf met onmiddellijke
le stukken van het dossier zijn recht
aanhouding, is bet gerecht dat daarna
uitspraak doet over zijn verzoek tot
van verdediging werd miskend;
voorlopige invrijheidstelling niet gebonden door de door de raadkamer op
Dat het middel in zoverre nieuw
bet tijdstip van de verwijzing gedane
en mitsdien niet ontvankelijk is;
beoordeling van de noodzaak om de
voorlopige hechtenis te handhaven.
(Artt. 26, § 3, 27 en 33, § 2, Wet VoorloEn overwegende dat de substanpige Hechtenis 1990.)
tii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
Art. 97 Gw. is, in zoverre het betrekacht zijn genomen en de beslissing 2° king
heeft op de motivering van de beovereenkomstig de wet is gewezen;
slissing, niet van toepassing op de beslissingen van de vonnisgerechten
waarbij krachtens art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 uitspraak wordt
gedaan over een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling (1).
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
3° en 4° Het cassatiemiddel dat aan bet
kosten.
hoi van beroep verwijt dat bet een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
22 januari 1991- 2• kamer- V o o r z i t - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - ter: de h. D'Haenens, waarnemend voor(1) Zie Cass., 20 nov. 1988, A.R. nr. 2944
zitter - Verslaggever: de h. Holsters (A.C., 1988-89, nr. 242). Over het feit dat art. 6
Gelijkluidende conclusie van de h. De- E.V.R.M. te dezen niet van toepassing is, zie
clercq, advocaat-generaal - Advocaat Cass., 25 juli 1990, A.R. nr. 8467 (A.C., 1989-90,
mr. L. Deckers, Tongeren.

nr. 643).
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heeft afgewezen op grond dat op de
feiten Jevenslange dwangarbeid stond,
terwijl ten gevolge van de correctionalisering een correctionele straf moest
worden opgelegd, is zonder belang en
derhalve niet ontvankelijk wanneer
het arrest van het hoi van beroep
steunt op gronden die de handhaving
van de voorlopige heciltenis verantwoorden zelfs in het geval dat de straf
minder
zwaar
zou
zijn
dan
dwangarbeid van 15 tot 20 jaar. (Artt.
16, § 1, derde lid, en 27, § 3, vierde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

(VAN DEN EYNDE)
ARREST

(A.R. nr. 5266)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel, luidend als
volgt : voor zover de appelrechter met de
overweging dat de invrijheidstelling die
op 29.06.1990 werd bevolen niet noodzakelijk impliceert dat er thans geen ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
meer aanwezig zijn die met bet oog op
de openbare veiligheid de verdere vrijheidsberoving van de beklaagde kunnen
rechtvaardigen zou hebben bedoeld dat
deze ernstige en uitzonderlijke omstandigheden ook op 29.06.1990 reeds aanwezig waren wordt het gezag van gewijsde
van de beschikking van 29.06.1990 in bet
bestreden arrest miskend. Ook met de
overweging dat uit hetgeen de appelrechter ernstige aanwijzingen van schuld
noemt blijkt dat de beklaagde behept is
met een bijzonder gevaarlijke geestesgesteldheid die een permanent gevaar inhoudt voor de samenleving miskent bet
bestreden arrest het gezag van gewijsde
van de beschikking van 29.06.1990 vermits de appelrechter door te beweren dat
eiser voor de samenleving een permanent gevaar zou betekenen ondubbelzinnig te kennen geeft dat de raadkamer
zich op 29.06.1990 flagrant vergist heeft
door niettemin eisers invrijheidstelling
te bevelen. Voor zover zou worden beweerd dat aan de beschikking van
20.06.1990 van de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen geen
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gezag van gewijsde kan worden toegekend om reden dat beslissingen van onderzoeksgerechten aileen maar met gezag van gewijsde kunnen bekleed zijn
wanneer die onderzoeksgerechten krachtens een hun uitdrukkelijk daartoe bij
wet verleende bevoegdheid op een definitieve wijze uitspraak doen (R.P.D.B.,
Compl. VI, Chose jugee, nr. 146, p. 286)
merkt eiser op dat ook de beslissing die
de raadkamer op grond van het tweede
lid van artikel 130 van het Wetboek van
Strafvordering neemt aan deze criteria
beantwoordt. Opdat een beslissing gezag
van gewijsde zou kunnen genieten is immers niet vereist dat zij over de grond
van de zaak uitspraak doet, zoals door
sommige auteurs wordt beweerd. Zo
wordt immers aanvaard dat beschikkingen van de onderzoeksgerechten bekleed
zijn met gezag van gewijsde wanneer
zij een misdaad correctionaliseren of
een wanbedrij£ contraventionaliseren
(R.P.D.B., Chose jugee, o.c., I.e.). Nochtans is de bodemrechter door deze beslissing niet gebonden wat de schuldvraag
betreft, vermits hij de door de raadkamer verwezen betichte nog steeds kan
vrijspreken. Hij is er wei door gehouden
wat de strafmaat betreft. De rechtsfiguur
van het gezag van gewijsde wordt in
strafzaken aanvaard omdat de openbare
orde zich ertegen verzet dat omtrent een
zaak, waarover reeds in rechte werd beslist (chose deja jugee), buiten gebruikmaking van de normale rechtsmiddelen,
een nieuwe beslissing in rechte zou worden uitgelokt, afwijkend van de eerste
(cf. Cass., 02.10.1917, Pas., 1918, I, 91). Nu
is het op evidente wijze strijdig met de
beschikking van 29.06.1990 thans voor te
houden dat de criteria vereist om bet
verzoek tot invrijheidstelling af te wijzen, opgesomd in de artikelen 16, paragraaf 1, en 16, paragraaf 5, van de wet
van 20.07.1990 kunnen bestaan uit gegevens die reeds gekend waren ten tijde
van de verwijzing wanneer eiser juist bij
gelegenheid van die verwijzing in voorlopige vrijheid werd gesteld. De beschikking tot verwijzing van 29.06.1990, waarbij eiser op grond van het tweede lid van
artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering in vrijheid werd gesteld, impliceert immers dat er op dat ogenblik
geen ernstige en uitzonderlijke omstandigheden meer aanwezig waren die met
het oog op de openbare veiligheid de verdere vrijheidsberoving van eiser konden
rechtvaardigen. De omstandigheid dat
artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering terzake de gebeurlijke invrijheidstelling bij verwijzing geen specifie-
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ke motiveringsplicht voorschrijft staat
deze redenering geenszins in de weg :
doordat aan de betichte die onder de
banden van het mandaat door de raadkamer werd verwezen in het verleden
steevast elk rechtsmiddel tegen de beschikking van de raadkamer werd ontzegd om reden dat artikel 7 van de oude
wet op de voorlopige hechtenis van
20.04.1874 hem toeliet onmiddellijk een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
neer te leggen voor de bodemrechter,
terwijl een dergelijk verzoek ook onder
het stelsel van de oude wet aileen maar
kon worden verworpen wanneer de voorlopige hechtenis nog wegens redenen
van openbare veiligheid vereist was
(Cass., nr. 901 van 18.11.1986; Cass., nr.
2944 van 20.12.1988), volgt dat ook de
raadkamer een verdachte aileen maar
onder de banden van het mandaat kon
verwijzen wanneer de voorwaarden, gesteld in artikel 5 van de wet van
20.04.1874, wei degelijk vervuld waren.
Uit wat voorafgaat volgt dus logischerwijze dat de raadkamer, wanneer zij een
verdachte die zich onder mandaat bevindt bij verwijzing vrijlaat, daardoor
impliciet maar noodzakelijkerwijze te
kennen geeft dat er op dat ogenblik tegen deze verdachte geen ernstige en uitzonderlijke omstandigheden (meer) bestaan die de openbare veiligheid raken
vermits deze zich anders tegen zijn vrijlating hadden verzet :
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen in haar beschikking van 29 juni 1990, waardoor de
rechtspleging wordt geregeld en eiser naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen, de invrijheidstelling van eiser beveelt;
Overwegende dat het aan deze beslissing van invrijheidstelling verbonden gezag van gewijsde, dat zich
niet verder uitstrekt dan tot hetgeen
het voorwerp van de beslissing heeft
uitgemaakt, geen afbreuk doet aan
het latere vrije appreciatierecht van
de rechter inzake voorlopige hechtenis;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het derde middel, luidend als
volgt : de appelrechter heeft zich minstens vergist wat betreft de vermelding
in het bestreden arrest als zou feit (A)
bestraft kunnen worden met levenslange
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dwangarbeid, nu immers sedert de beschikking van de raadkamer van
20.06.1990 erga omnes vaststaat dat aile
betichtingen gecorrectionaliseerd werden
en zodoende nog hoogstens tot een correctionele straf aanleiding kunnen geven. Nu de raadkamer zulks reeds heeft
beslist (en haar beschikking heeft wat
dit aspect betreft alvast gezag van gewijsde, cf. R.P.D.B., Compl. VI, Chose jugee, o.c., I.e.) is het de in artikel 25 van
het Strafwetboek bepaalde strafmaat die
van toepassing is, en niet Ianger de theoretische straf waarmee de wet tegen
het vervolgd misdrijf dreigt (vergelijk
met de rechtspraak over een analoog
probleem terzake de verjaring van de
strafvordering, onder andere Cass.,
07.01.1935, Pas., 1935, I, 99). Het bestreden arrest heeft dan ook zeer duidelijk
de in artikel 16, paragraaf 5, van de wet
van 20 juli 1990 voorgeschreven motiveringsplicht miskend door te hebben nagelaten aan te duiden of er al dan niet
ernstige redenen bestaan om te vrezen
dat de in vrijheid gelaten verdachte
nieuwe misdaden of wanbedrijven zou
plegen, zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te Iaten verdwijnen of zich zou verstaan met derden :
Overwegende dat de appelrechters,
door op grond van de in hun motivering vermelde feitelijke gegevens
vast te stellen « dat uit dit alles
blijkt dat (eiser) behept is met een
bijzonder gevaarlijke geestesgesteldheid die een permanent gevaar inhoudt voor de openbare veiligheid »,
als hun oordeel te kennen geven dat
er ernstige redenen bestaan om te
vrezen dat eiser, mocht hij in vrijheid gelaten worden, nieuwe misdrijven zou plegen;
Overwegende dat de appelrechters
zodoende, welke ook de van toepassing zijnde straf van minstens een
jaar moge zijn, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het eerste middel, luidend als
volgt : het bestreden arrest heeft niet geantwoord op .het argument, geput uit de
strijdigheid tussen de voorwaarden, gesteld in de artikelen 33, paragraaf 2, en
27, paragraaf 3, van de wet van
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20.07.1990 en heeft daardoor artikel 97
van de Grondwet miskend. Meer bepaald
had eiser in zijn verzoekschrift geargumenteerd dat een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling ingevolge artikel 27,
paragraaf 3, van de wet van 20.07.1990
slechts kan worden verworpen op grond
van de criteria opgesomd in artikel 16,
paragraaf 1, van dezelfde wet, en dat zodoende de in artikel 33, paragraaf 2, van
de nieuwe wet bedoelde vrees dat de beklaagde of de beschuldigde zich aan de
uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken alleen maar een reden kan zijn
om bij uitspraak van de straf de onmiddellijke aanhouding te gelasten, doch dat
deze vrees ingevolge de in artikel 27, paragraaf 3, voorkomende verwijzing naar
artikel 16, paragraaf 5, niet meer als reden kan worden weerhouden om, eens
tegen dit vonnis hoger beroep is aangetekend, ook het verder voortduren van de
vrijheidsberoving te wettigen. Op dit argument heeft de appelrechter niet geantwoord en aldus werd artikel 97 van de
Grondwet geschonden. Het argument is
in rechte nochtans gesteund op de in artikel 16, paragraaf 1, uitdrukkelijk opgenomen bepaling dat voorhechtenis nooit
mag worden aangewend met het oog op
onmiddellijke bestraffing, welk verbod
aanleunt bij het wettelijk vermoeden van
onschuld waarop eiser zich in de huidige
stand van de rechtspleging nog steeds
kan beroepen ingevolge artikel 9.1 van
het Verdrag van New York van
19.12.1966 en artikel 6.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens van 04.11.1950. Artikel 97 van onze Grondwet werd overigens eveneens miskend doordat de
appelrechter het evenmin nodig heeft geoordeeld te antwoorden op het argument
dat de gevraagde vrijlating gelet op de
omstandigheden eigen aan de zaak, uitsluitend kon worden geweigerd indien
er, sedert eiser door de raadkamer in
vrijheid werd gesteld, nieuwe elementen
zouden kunnen worden aangewezen die,
waren ze op 29.06.1990 gekend geweest,
de invrijheidstelling van eiser hadden
belet. Meer bepaald blijkt uit het bestreden arrest niet of de appelrechter met de
bewering dat de invrijheidstelling die op
29.06.1990 werd bevolen niet noodzakelijk impliceert dat er thans geen ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden meer
aanwezig zijn die met het oog op de
openbare veiligheid de verdere vrijheidsberoving van de beklaagde kunnen
rechtvaardigen heeft bedoeld dat hij wel
degelijk met nieuwe elementen rekening
heeft gehouden, dat wel of de elementen

Nr. 270

waarop hij zijn beslissing tot verwerping
heeft gesteund reeds gekend waren op
29.06.1990. De appelrechter heeft ten slotte evenmin geantwoord op het argument
dat eiser nooit getracht heeft het gerechtelijk onderzoek te belemmeren, dat hij
steeds bij alle procedureakten aanwezig
is geweest en dat hij zeker nooit de intentie heeft gehad zich aan de uitvoering
van de straf te onttrekken. Minstens
werden in het bestreden arrest geen concrete elementen aangehaald waarop de
appelrechter zich zou gesteund hebben
om dit argument te kunnen verwerpen.
Ook hierdoor werd artikel 97 van de
Grondwet miskend :

Overwegende dat het middel, in
zoverre daarin schending wordt aangevoerd van artikel 97 van de
Grondwet, naar recht faalt, nu dit
artikel niet van toepassing is op de
beslissingen van de gerechten waarbij, zoals te dezen, over de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan op grond van artikel 27 van de
wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij met vrije beoordeling
van de hun regelmatig overgelegde
gegevens hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden door hun in
het antwoord op het derde middel
vermelde vaststelling, het in het
middel vermelde verweer van eiser
hetzij door hun motivering verwerpen, hetzij niet meer dienden te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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22 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. D. Grootjans, Antwerpen.

(OBERWOITS)

ARREST ( verta/ing}

(A.R. nr. 8456)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op op 8 mei 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
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KAMER -

23 januari 1991

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - ART. 1, § 1, DERDE LID,
GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSWET - TOEPASSINGSGEBIED - OPENBARE SECTOR.
20

ARBEID - GEZONDHEID EN VEILIGHEID
- A.R.A.B. - TITEL II - TOEPASSINGSGEBIED
- OPENBARE SECTOR.

WELZIJN,
3° MAATSCHAPPELIJK
O.C.M.W. - ARBEID - ARBEIDSBESCHERMING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN - VOORZITTER - BEVOEGDHEDEN.

1o en 2° De art. 1, § 1, derde lid, Gezondheid en Veiligheidswet, en 28, derde
lid, A.R.A.B. gelden voor alle personeelsleden in overheidsdienst, zonder
dat een onderscheid hoeft te worden
gemaakt tussen de werknemers die tewerkgesteld zijn krachtens een arbeidsovereenkomst, en de beambten
die aan een wettelijk of reglementair
statuut onderworpen zijn.
2° De voorzitter van de raad voor maat-

schappelijk welzijn beschikt over de
bevoegdheden die nodig zijn om de
door het A.R.A.B. opgelegde maatregeJen te treffen en voor de naleving ervan te zorgen. (Art. 45 O.C.M.W.-wet;
Reg. besl. van 11 feb. 1946 en 27 sept.
1947).

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1, inzonderheid § 1, eerste,
derde, vierde lid, a, 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, 28, 830 van het algemeen
reglement voor de Arbeidsbescherming,
goedgekeurd bij de Regentbesluiten van
11 februari 1946 en 27 september 1947,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens verscheidene inbreuken op het
bovengenoemde reglement voor de arbeidsbescherming, inzonderheid op de
bepalingen betreffende de werking van
de dienst voor veiligheid, hygiene en verfraaiing der werkplaatsen op grond • dat
krachtens artikel 6 van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen de door de werkgever begane overtredingen van artikel 1, §§ 1 tot
3, van die wet of van haar uitvoeringsbesluiten worden gestraft; dat luidens artikel 1 van die wet de Koning bovendien
aan al wie werknemers krachtens een
arbeidsovereenkomst tewerkstelt en aan
de Staat, de provincien, de gemeenten,
de openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut, aan al wie met
een openbare dienst is belast, alsmede
aan het door hen tewerkgestelde personeel aile maatregelen kan opleggen nodig voor de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers alsmede voor de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen; dat (eiser) voor het overige niet
betwist dat de bepalingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming in beginsel van toepassing zijn op
de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn; dat bijgevolg het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te
Brussel, dat een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid is, valt onder het
toepassingsgebied van de wet van 10 juni 1952 alsook van de bepalingen van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zoals iedere werkgever die in
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deze bepalingen wordt bedoeld, onverschillig het statuut dat de arbeidsbetrekkingen regelt tussen overheidsinstanties,
openbare instellingen of inrichtingen en
hun werknemers •,
terwijl krachtens artikel 1 van de wet
van 10 juni 1952 de maatregelen die de
Koning kan opleggen voor de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers alsmede voor de salubriteit van het werk
en de werkplaatsen beperkt zijn tot • a!
wie werknemers krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkstelt en die werknemers zelf •; derhalve het derde lid van
§ 1 van artikel 1 van die wet dat die bepaling van toepassing verklaart « op de
openbare instellingen en de instellingen
van openbaar nut, op al wie met een
openbare dienst is belast, alsmede op het
door hen tewerkgestelde personeel • enkel geldt voor de openbare sector voor
zover deze werknemers tewerkstelt op
grond van een arbeidsovereenkomst; de
verplichting om een dienst voor veiligheid, hygiene en verfraaiing van de
werkplaatsen op te richten bijgevolg enkel bestaat wanneer die openbare instellingen, zoals het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn te Brussel,
werknemers tewerkstellen krachtens een
arbeidsovereenkomst; artikel 830 van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming eveneens uitdrukkelijk en logischerwijs bepaalt dat hoofdstuk II,
waaronder de artikelen 833 en 835bis,
voor de overtreding waarvan eiser wordt
vervolgd enkel van toepassing zijn « op
de werkgevers die werknemers tewerkstellen krachtens een arbeidsovereenkomst •; dat het eraan toevoegt dat die
bepalingen slechts « binnen de grenzen
bepaald bij de wet van 10 juni 1952 » van
toepassing zijn op de openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut,
zoals het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn; artikel 28 van dat algemeen reglement eveneens bepaalt dat
titel II van dat reglement waartoe artikel
54quater behoort, waarvan de overtreding eveneens wordt vervolgd, zonder
evenwel te verwijzen naar de wet van 10
juni 1952, enkel van toepassing is op de
personen « die werknemers tewerkstellen ktachtens een arbeidsovereenkomst »; het arrest bijgevolg, nu het eiser veroordeelt op grond dat het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en de wet van 10 juni 1952 van
toepassing zijn op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
de stad Brussel • onverschillig het statuut dat de arbeidsbetrekkingen regelt
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tussen die overheidsinstanties, openbare
instellingen of inrichtingen en hun werknemers », de in het middel aangegeven
bepalingen schendt :

Overwegende dat, enerzijds, artikel 1, § 1, derde 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 de
in het eerste lid van die paragraaf
bedoelde maatregelen van toepassing verklaart op de Staat, de provincien, de gemeenten, de openbare
instellingen en instellingen van
openbaar nut, al wie met een openbare dienst is belast alsmede op het
door hen tewerkgestelde personeel;
Dat die tekst, welke in de lijn ligt
van de vroegere wet doch waarvan
een bijzonder lid is gemaakt overeenkomstig de door de Raad van
State in zijn advies van 8 juni 1952
aan de regering gedane suggestie,
betrekking heeft op alle personeelsleden van de openbare diensten,
zonder onderscheid tussen de werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld
en de beambten die onderworpen
zijn aan een wettelijk of reglementair statuut;
Dat, anderzijds, artikel 28 van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming een derde lid bevat waarin het toepassingsgebied
van titel II van dat algemeen reglement in dezelfde bewoordingen
wordt omschreven;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 66 van het Strafwetboek, 24, 27, 28 en 45, inzonderheid § 1,
van de wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk
welzijn,
doordat het arrest, om eiser in zijn
hoedanigheid van voorzitter van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van de stad Brussel tot afzonderlijke straffen te veroordelen wegens de
overtredingen B tot G van de bepalingen
betreffende de werking van de dienst
voor veiligheid, hygiene en verfraaiing
van de werkplaatsen en betreffende de
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arbeidsbescherming, beslist • dat de misdrijven, die worden gepleegd door het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, dat een rechtspersoon is, geacht
worden te zijn begaan door de natuurlijke personen, organen of aangestelden
die voor het centrum optreden; dat (eiser), die gedurende de periode van het
misdrijf het ambt van voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn te Brussel heeft waargenomen,
gehandeld
heeft
als
orgaan van het centrum; dat immers (eiser) op grond van de wet betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk
welzijn onder meer bevoegd was om het
centrum te leiden, te zorgen voor het
voorafgaand onderzoek van de zaken, de
vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bijeen te roepen en
de agenda hiervan vast te stellen, de beslissingen van de raad uit te voeren, het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn te vertegenwoordigen in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, de stukken uitgaande van het
centrum te ondertekenen en in bepaalde
gevallen tot hulpverlening te beslissen
(zie onder meer artikel 28 van de wet);
orgaan is degene die op grand van de
wet of van de binnen het kader van de
wet genomen beslissingen of gegeven opdrachten bevoegd is om ofwel een deel
van het openbaar gezag, hoe klein ook,
uit te oefenen, ofwel dat gezag te verbinden jegens derden, hetgeen het geval
was met (eiser); dat het openbaar ministerie (eiser) verwijt dat hij zijn bevoegdheden niet heeft uitgeoefend, dat hij
meer bepaald nagelaten heeft het centrum te leiden, niet heeft gezorgd voor
het voorafgaand onderzoek van de aan
de raad voor maatschappelijk welzijn
voorgelegde zaken, nagelaten heeft de
vergaderingen van die raad bijeen te
roepen en de agenda hiervan vast te stellen ten einde aldus erop toe te zien dat
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zich gedraagt naar de bepalingen van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming; dat (eiser)
immers nooit gezorgd heeft voor het bijeenroepen van de raad voor maatschappelijk welzijn ten einde die raad in staat
te stellen de door het algemeen reglement opgelegde maatregelen te treffen,
ofschoon hij reeds bij een schrijven van
11 juni 1985 uitgaande van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid persoonlijk op de hoogte was gebracht van
verschillende misdrijven; dat (eiser)
nochtans, als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
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zijn, gerechtigd was om de bovengenoemde bevoegdheden uit te oefenen ten
einde aan de wederrechtelijke toestand
een einde te maken; dat (eiser) zich vergeefs verbergt achter het collegiaal karakter van de beslissingen van de raad
voor maatschappelijk welzijn, zonder bovendien ook maar een beslissing van die
r~.ad die door hem zou bijeengeroepen
ziJn om de vragen op te lassen in verband met de telastleggingen B, C, D, E,
F en G, aan te voeren en voor te leggen »,
terwijl, eerste onderdeel, ook al kon
het hof van beroep uit de gevens die het
vaststelt ongetwijfeld afleiden dat eiser
handelde als orgaan van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn,
dat enkele feit evenwel niet voldoende is
om dit orgaan aansprakeiijk te stellen
voor de misdrijven; de door een rechtspersoon gepleegde misdrijven, die erin
bestaan dat zij zich niet heeft gedragen
naar de wettelijke bepalingen, alleen dan
aan een natuurlijk persoon, orgaan of
aangestelde van die rechtspersoon ten
laste kunnen worden gelegd, wanneer hij
het gezag of de bevoegdheden heeft die
nodig zijn om de wet te doen toepassen
of althans erop toe te zien dat de wet
wordt toegepast; het enkele, door het hof
in aanmerking genomen feit dat hij niet
heeft gezorgd voor de bijeenroeping van
een vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn ten einde die raad in
staat te stellen de door het algemeen reglement opgelegde maatregelen te treffen te dezen noodzakelijkerwijs impliceert dat niet eiser maar de raad bevoegd was om die maatregelen te treffen; het arrest bijgevolg eiser niet wettig
kon veroordelen op grand van die vaststellingen, nu daaruit niet blijkt dat eiser
het gezag en de bevoegdheden had die
nodig waren om ervoor te zorgen dat de
wet inachtgenomen werd (schending van
artikel 66 van het Strafwetboek);
twee~e onderdeel, de verplichting om
toe te z1en op de goede uitvoering van de
bepalingen van het algemeen reglement
en I?eer bepaald de verplichting om toe
te z1en op de goede uitvoering van de taken die zijn opgedragen aan het hoofd
van de ~ienst voor veiligheid, hygiene en
verf~aanng van de werkplaatsen (telastleggmgen C 1 tot 10), aan dat hoofd de
door hem gevraagde inlichtingen te verstrekken ten einde hem in staat te stell~n zijn opdracht te vervullen (telastleggmg D), ervoor te zorgen dat de arbeidsgeneesheer betrokken wordt bij de voorbereiding en de opmaak van de bestel-
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bons (telastlegging G), ervoor te zorgen
dat de arbeidsgeneesheer geraadpleegd
wordt voor de opmaak van de verslagen
van indienstneming (telastlegging C),
noodzakelijkerwijs de bevoegdheid insluit om het personeel van de onderneming te leiden en, in het bijzonder, om
onderrichtingen te geven aan het hoofd
van de dienst voor veiligheid, hygiene en
verfraaiing van de werkplaatsen en aan
de arbeidsgeneesheer, terwijl de nakoming van de verplichting om een opleidingsprogramma inzake veiligheid op te
stellen ten behoeve van het personeel
(telastlegging E) tevens de bevoegdheid
vereist om de personeelsaangelegenheden te regelen; de voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn enkel de bevoegdheden heeft die
in artikel 28 van de wet van 8 juli 1976
worden omschreven en die geen enkel
verband houden met het personeel; artikel 45, § 1, van die wet hem immers juist
elke werkelijke bevoegdheid dienaangaande ontzegt aangezien het bepaalt
dat de secretaris zorgt voor het onderzoek van de zaken, de administratie leidt
en het hoofd van het personeel is; die bevoegdheden van de secretaris weliswaar
worden uitgeoefend onder het gezag van
de voorzitter, doch uitsluiten dat
laatstgenoemde bevelen of onderrichtingen geeft aan het personeel; het arrest
bijgevolg, door te beslissen dat eiser
strafrechtelijk verantwoordelijk is omdat
hij niet ervoor heeft gezorgd dat bovengenoemde verplichtingen werden nagekomen, terwijl de artikelen 28 en 45, § 1,
van de wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die bevoegdheden juist ontnemen aan de voorzitter, die wetsbepalingen alsook artikel
66 van het Strafwetboek schendt :
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Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 45 van
de wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 8 juli 1976 bepaalt dat de secretaris onder het gezag van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de zaken onderzoekt, de
administratie leidt en het hoofd van
het personeel is;
Dat de voorzitter dus over de bevoegdheden beschikt die nodig zijn
om de door het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming opgelegde maatregelen te treffen en erop
toe te zien dat zij worden nageleefd;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
En overwegende dat de substantiiHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
23 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat de voorzitter een vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn kan bijeenroepen, ten
einde deze aan te zoeken te zorgen
voor de toepassing van de wet, niet
kan worden afgeleid dat de voorzitter niet bevoegd zou zijn om zelf de
door het algemeen reglement voor
de arbeidsbescherming opgelegde
maatregelen te treffen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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KAMER -

23 januari 1991

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
AKTEN VAN ONDERZOEK - INZAGE - AFSCHRIFT - MACHTIGING - BEVOEGDHEID.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AKTEN VAN ONDERZOEK - INZAGE - AFSCHRIFT - MACHTIGING.
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ART. 6.1
E.V.R.M. - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

4° OFFICIER VAN GERECHTELIJKE
POLITIE - HOOG COMITE VAN TOEZICHT
· .-'DIENST ENQUETES - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID.
1)0 J3EWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJS DOOR
GESCHRIFT - PROCESSEN-VERBAAL - HOOG
COMITE VAN TOEZICHT- DIENST ENQUETES.
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3° RECHTEN VAN DE MENS ,

---

derd de wet van 26 april 1962 »; derhalve kan de onderzoeksrechter aan die
personeelsleden daden van onderzoek
opdragen en is er geen reden om de
door hen verzamelde bewijzen uit de
debatten te weren.
(CROUGHS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8479)

en 2° Krachtens art. 125 van het Ta- HET HOF; - Gelet op de bestrerief in Strafzaken is alleen de procu- den arresten, op 7 november 1985
reur-generaal bij het hof van beroep
e.q. de auditeur-generaal bevoegd om gewezen door het. Hof van Beroep te
rriachtiging te verlenen · voor de afgifte Brussel, kamer van inbeschuldigingvan ·uitgifteri of afschriften van akten stelling, en gelet op het arrest van
·van onderzoek; noch de onderzoeks- 28 mei 1990 van het Hof van Beroep
. rechter noch de kamer van inbeschul- te Brussel;
digii:J.gstelling is daartoe bevoegd.
Gelet op de bestreden beschik-

·1o

3° Wanneer het hof van beroep, kamer
· .van inbeschuldigingstelling, zich ertoe
. heeft beperkt het verzet van een verdachte tegen een beschikking van de
onderzoeksrechter waarbij hem de toestemming werd geweigerd om inzage
en afschrift te nemen 'van het dossier
van het onderzoek, niet gegrond te
verklaren, zonder dat het de zaak
heeft hoeven te onderzoeken of een
standpunt heeft hoeven in te nemen
over de zaak zelf en zonder dat het
zelfs van de zaak kennis heeft kunnen
nemen, is de enkele omstandigheid dat
dezelfde magistraat van het hof van
beroep zitting heeft genomen in de kamer van inbeschuldigingstelling en later in· de kamer van het hof van beroep die over de zaak zelf uitspraak
heeft gedaan, niet van dien aard dat
ze. bij de beklaagde een gewettigde
twijfel kan doen ontstaan aan de geschiktheid van de aldus samengestelde
' correctionele kamer van het hof van
beroep ()m de zaak op een onpartijdige
wijze te behandelen (1).

king, op 6 oktober 1987 gewezen
door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen in dezelfde
zaak gewezen beslissingen; dat er
grond bestaat tot voeging;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 7 november 1985 :

Over het middel: schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, op 4 november
1950 ondertekend te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en 14.1
van · het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 7 november 1985
het verzet van eiser tegen de beslissing
van de onderzoeksrechter ·die weigerde
hem inzage en afschrijft te verlenen van
4° en 5° De gerechtelijke bevoegdheid de aan de belastingadministratie medevan de personeelsleden van de dienst gedeelde dossierstukken ontvankelijk,
enquetes van het Hoog Comite van doch niet gegrond heeft verklaard op
Toezicht reikt, binnen de bij art. 1 van
dat de door eiser aangevoerde bede wet van 26 april 1962 bepaalde grand
palingen in beginsel geen betrekking
grenzen, verder dan hun bestuurlijke hebben
op de uitoefening van het recht
bevoegdheid die, in het KB. van 29 ju- van verdediging voor de onderzoeksgeli 1970, omschreven wordt « onvermin- rechten en dat de onderzoeksrechter terecht de gevraagde toestemming heeft
(I) Zie Cass., 11 feb. 1987, A.R. nr. 5340 geweigerd met het beroep op het onge(A. C., 1986-87, nr. 350).
schreven, doch algemeen aanvaard be-
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ginsel van de geheimhouding van het onderzoek waarvan buiten de bij de wet
bepaalde gevallen niet mag worden afgeweken,
terwijl, de in het middel vermelde bepalingen, waarin onder meer het beginsel besloten ligt dat de beklaagde en de
vervolgende of klacht indienende openbare partij, zoals te dezen de administratie van Financien, « gelijkwaardig zijn in
het strafproces " van toepassing zijn zodra er tegen een persoon een beschuldiging bestaat; die bepalingen derhalve op
de onderzoeksrechter moesten worden
toegepast en uit hun aard zelf een afwijking van het beginsel van de geheimhouding van het onderzoek mogelijk maakten in het voordeel van de beklaagde
opdat deze inzage zou kunnen nemen
van de aan de belastingadministratie
medegedeelde stukken :
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Dat derhalve het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de op 6 oktober 1987
door de raadkamer gewezen beschikking van verwijzing :
Overwegende dat de substantiiHe
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen het veroordelend arrest van 28 mei 1990:

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
Overwegende dat de in het middel goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
vermelde bepalingen in beginsel en 14.1 van het Internationaal Verdrag
geen betrekking hebben op de uitoe- inzake burgerrechten en politieke rechfening van het recht van verdedi- ten, ondertekend op 19 december 1966 en
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981,
ging voor de onderzoeksgerechten;
doordat de 14e kamer van het Hof van
Dat het middel wat dat betreft Beroep te Brussel die de aan eiser ten
faalt naar recht;
laste gelegde feiten bewezen heeft verOverwegende dat voor het overige klaard en hem deswege tot een gevangehet door eiser aangevoerde beginsel nisstraf en een geldboete heeft verooronder meer bestond uit de raadsvan de « wapengelijkheid » te dezen deeld,
heer Marechal; dat die raadsheer ook
samenvalt met het algemeen begin- zitting
hield in de kamer van inbeschulset van het recht van verdediging, digingstelling die, in dezelfde zaak, kendat de wetgever niet verbiedt de uit- nis moest nemen van het beroep van eioefening van dit recht in welbepaal- ser tegen de beslissing van de onderde aangelegenheden aan bijzondere zoeksrechter Collin waarb j hem het
recht werd ontzegd om inzage en afregels te onderwerpen;
schrift te nemen van de door hem aan
Dat artikel 125 van het Tarief in de belastingadministratie bezorgde stukStrafzaken enkel de procureur-gene- ken van het onderzoek, en die dit beroep
raal bij het hof van beroep of de au- bij arrest van 7 november 1985 ontvankediteur-generaal bevoegd maakt om lijk, doch niet gegrond heeft verklaard,
de afgifte van stukken betreffende
terwijl, artikel 6.1 van het Verdrag tot
het onderzoek te machtigen; dat Bescherming van de Rechten van de
noch de onderzoeksrechter noch de Mens en de Fundamentele Vrijheden en
kamer van inbeschuldigingstelling artikel 14.1 van het Internationaal Verdaartoe gemachtigd zijn, wat een drag inzake burgerrecht£m en politieke
rechten bepalen dat een ieder bij het
voldoende wettelijke grond oplevert vaststellen
van zijn burgerlijke rechten
voor de beslissing van die kamer om en verplichtingen of bij het bepalen van
eiser geen inzage en afschrift van de gegrondheid van een tegen hem ingehet dossier te verlenen;
stelde strafvervolging recht heeft op beOverwegende dat de in het middel handeling van zijn zaak door een onparaangevoerde grieven geen weerslag tijdige rechterlijke instantie; te dezen, de
raadsheer Marechal die zitting hield in
hebben op de wettigheid van de be- de
kamer van inbeschuldigingstelling
slissing; dat zij, ook al waren ze ge- toen deze het beroep van eiser tegen een
grond, niet tot cassatie zouden kun- beslissing van de onderzoeksrechter vernen leiden;
wierp, vervolgens zitting heeft gehouden
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in de kamer van het hof van beroep die de aldus samengestelde correctioneuitspraak heeft gedaan over zijn schuld; le kamer van het hof van beroep om
die omstandigheid bij eiser gewettigde de zaak op een onpartijdige wijze te
twijfel kon wekken aangaande de ge- behandelen;
schiktheid van de aldus samengestelde
kamer van het hof van beroep om de
Overwegende dat voor het overige
zaak op een onpartijdige wijze te behan- uit die omstandigheden niet volgt
delen; het aldus samengestelde hof van dat het aldus samengestelde hof van
beroep niet de waarborgen van een on- beroep niet de waarborgen van een
partijdige rechterlijke instantie bood,
waaruit volgt dat het arrest nietig is onpartijdige rechterlijke instantie
(schending van de in het middel aange- hood;
wezen bepalingen) :
Dat het middel niet kan worden

Overwegende dat luidens de in
het middel vermelde wettelijke bepalingen een ieder bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen
hem ingestelde strafvervolging recht
heeft op behandeling van zijn zaak
door een onpartijdige rechterlijke
instantie;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Brussel waarin de
raadsheer Marechal zitting hield, op
7 november 1985, uitspraak heeft gedaan op het verzet van eiser tegen
een beschikking van de onderzoeksrechter Collin waarbij hem de toestemming werd geweigerd om inzage en afschrift te nemen van het
dossier van het onderzoek; dat de
kamer van inbeschuldigingstelling
zich ertoe beperkt heeft dat verzet
niet gegrond te verklaren op de
gronden die zijn overgenomen in
het tegen dat arrest van 7 november
1985 aangevoerde middel, zonder
dat ze de zaak hoefde te onderzoeken of een standpunt hoefde in te
nemen over de grond van de zaak
en zonder dat ze daarvan zelfs kennis heeft kunnen nemen;
Overwegende dat eiser uit de motivering van dit arrest redelijkerwij s niet kon afleiden dat de magistraten waaruit de kamer van inbeschuldigingstelling was samengesteld enig standpunt hadden ingenomen over de zaak zelf of dat zij zich
althans reeds een mening hadden
gevormd over de feiten van de zaak;
dat de in het middel aangevoerde
omstandigheden derhalve bij eiser
geen gewettigde twijfel konden wekken aangaande de geschiktheid van

aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 107 van de Grondwet, 1
van de wet van 26 april 1962 tot verlening der bevoegdheden van de gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Hoog Comite van Toezicht,
gewijzigd bij de wet van 8 juli 1969, 10
van de wet van 7 april 1919 tot instelling
van rechterlijke officieren en agenten bij
de parketten, 35 van het koninklijk besluit van 29 juli 1970 houdende organiek
reglement van het Hoog Comite van Toezicht, 208 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 238 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest eiser veroordeelt op
grond dat het door de ambtenaren van
het Hoog Comite van Toezicht verzamelde bewijsmateriaal niet uit de debatten
hoeft te worden geweerd op grond dat
« luidens artikel 1 van de wet van 26
april 1962 dat personeel zoals de officieren van de gerechtelijke politie bevoegd
zijn om de inbreuken op te zoeken, begaan hetzij door aangestelden van de administratie, hetzij door derden, bij de
werking van openbare diensten beheerd
door de Staat; (...) dat elke inbreuk op
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen inkomstenvermindering voor de
Staat tot gevolg heeft of de inning der
belastingen moeilijker of onzekerder
maakt; dat dergelijke misdrijven worden
gepleegd naar aanleiding van de werking
van de diensten van het Ministerie van
Financien en afbreuk doen aan de goede
werldng ervan en bijgevolg ook aan de
goede werking van alle openbare diensten •; (... ) dat krachtens de artikelen 35,
§ 3, en 21° van het koninklijk besluit van
29 juli 1970 houdende organiek reglement van het Hoog Comite van Toezicht
de bevoegdheid van dat comite « zich uitstrekt tot alle lol{alen van alle ministeriele departementen; dat uit de logica
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zelf van de zaak blijkt dat het gebruik
van de valse stukken van gemeen recht
en van de valse belastingstukken waarvan de beklaagden worden beschuldigd
heeft plaatsgevonden in de lokalen van
het Ministerie van Financien; dat krachtens de laatste zinsnede van artikel 35
van dat besluit de dienst enquetes van
het Hoog Comite van Toezicht zijn werking uitstrekt tot alle verrichtingen
waarbij het belang van die diensten
maar enigszins is betrokken; dat de wetgever met die tekst aan de dienst enquetes een algemene bevoegdheid heeft
willen toekennen in alle gevallen waarbij
de diensten van een ministerieel departement worden benadeeld; dat niet eens
hoeft te worden aangetoond dat de inbreuken op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen nadeel berokkenen aan
de diensten van het Ministerie van Financien; dat ten slotte het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, hoofdstuk IV " opsporing van de inbreuken ", artikel 238, bepaalt dat de led en van het toezichtspersoneel van het
Hoog Comite van Toezicht bevoegd zijn
om de overtredingen op te sporen en om,
zelfs alleen, de processen-verbaal inzake
directe belastingen op te stellen; dat het
zich moeilijk laat indenken dat die bevoegdheid enkel voor administratieve zaken zou gelden; dat immers de wetgever
door aan de leden van de dienst enquetes van het Hoog Comite van Toezicht bevoegdheden inzake gerechtelijke
politie toe te kennen de opsporing van
bepaalde misdrijven door de leden van
die dienst heeft willen vergemakkelijken,
zonder evenwel afbreuk te willen doen
aan de administratieve bevoegdheden
van het Hoog Comite van Toezicht, en
tevens· aan de gerechtelijke instanties de
mogelijkheid heeft willen bieden om in
het geval dat aanwijzingen van dergelijke misdrijven worden vastgesteld onderzoeksopdrachten toe te vertrouwen
aan die ambtenaren »,

terwijl, eerste onderdeel, de onderzoeksrechter alleen aan officieren·van de
gerechtelijke politie, hulpofficieren van
de procureur des Konings, daden van onderzoek mag opdragen; artikel 1 van de
wet van 26 april 1962, gewijzigd bij de
wet van 8 juli 1969, aan het personeel
van de dienst enquetes van het Hoog Comite van Toezicht de hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, verleent voor de opsporing van de misdrijven, begaan hetzij door aangestelden
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van de administratie, hetzij door derden,
bij de werking van openbare diensten
beheerd door de Staat; de omstandigheid
dat elke inbreuk op het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen een inkomstenvermindering voor de Staat tot gevolg heeft
of de inning van de belastingen onzekerder maakt en daardoor afbreuk doet aan
de goede werking van de openbare diensten niet impliceert dat die inbreuk is
gepleegd naar aanleiding van de werking
van de diensten van het Ministerie van
Financien (schending van artikel 10 van
de wet van 7 april 1919 tot instelling van
rechterlijke officieren en agenten bij de
parketten en van artikel 1 van de wet
van 26 april 1962 tot verlening der bevoegdheden van de gerechtelijke politie
aan sommige personeelsleden van het
Hoog Comite van Toezicht, gewijzigd bij
de wet van 8 juli 1969);

tweede onderdeel, de bevoegdheid van
het personeel van de dienst enquetes
van het Hoog Comite van Toezicht om
als officieren van gerechtelijke politie,
hulpofficieren van de procureur des Konings, op te treden, enkel mag worden
getoetst aan de wet die hun die hoedanigheid verleent; hun bevoegdheid om in
die hoedanigheid op te treden, overeenkomstig artikel 1 van de wet van 26 april
1962, gewijzigd bij de wet van 8 juli 1969,
beperkt blijkt tot de opsporing van de inbreuken begaan hetzij door aangestelden
van de administratie, hetzij door derden,
bij de werking van openbare diensten
beheerd door de Staat; artikel 35 van het
koninklijk besluit van 29 jdi 1970 geen
betrekking heeft op de gerechtelijke bevoegdheden van dat personeel, doch enkel op hun algemene bestuurlijke bevoegdheid die het omschrijft « onverminderd de wet van 26 april 1962 •; daaruit
volgt dat het bestreden arrest, nu het de
bevoegdheid van de personeelsleden van
de dienst enquetes van het Hoog Comite van Toezicht om door de onderzoeksrechter belast te worden met de uitvoering van onderzoeksopdrachten in het
fiscaal strafrecht grondt op artikel 35
van het koninklijk besluit van 29 juli
1970, niet naar recht is verantwoord
(schending van artikel 1 van de wet van
26 april 1962 tot verlening der bevoegdheden van de gerechtelijke politie aan
sommige personeelsleden van het Hoog
Comite van Toezicht, gewijzigd bij de
wet van 8 juli 1969, alsook van artikel 35
van het koninklijk besluit van 29 juli
1970);
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Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat naar luid van
artikel 1 van de wet van 26 april
1962, aangevuld door de wet van 8
juli 1969, het personeel van de
dienst « enquetes » van het Hoog
Comite van Toezicht, zoals de officieren van de gerechtelijke politie,
bevoegd is om de inbreuken op te
zoeken, begaan hetzij door aangestelden van de administratie, hetzij
door derden, bij de werking van
openbare diensten beheerd door de
Staat; dat dit personeel bij die opsporingen en vaststellingen de hoedanigheid heeft van officier van de
gerechtelijke politie, hulpofficier van
de procureur des Konings en van de
krijgsauditeur;
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Om die redenen, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorzieningen.
23 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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Overwegende dat die gerechtelijke
bevoegdheid, binnen die grenzen,
verder gaat dan hun bestuurlijke be2• KAMER - 23 januari 1991
voegdheid die, in het koninklijk besluit van 29 juli 1970, wordt omschreven « onverminderd de wet van RECHTEN VAN DE MENS - ART. a
E.V.R.M. - PRIVE-LEVEN - EERBIEDIGING 26 april 1962 »;
TELEFOONGESPREKKEN -

OPSPORING.

Overwegende dat het arrest vastopsporing van telefoongesprekken
stelt, in feite, dat de misdrijven Dewaarbij,
buiten weten van de abonnee,
waarvoor eiser wordt vervolgd, zijn
de opgeroepen nummers worden geregepleegd « naar aanleiding van de
gistreerd en waardoor over de gekozen
werking van de diensten van het
nummers inlichtingen kunnen verkreMinisterie van Financien » dat « ongen worden die wezenlijk deel uitmaken van de telefoongesprekken, komt
tegensprekelijk deel uitmaakt van
neer op een inmenging in de uitoefede openbare dienten van de Staat »,
Overwegende dat de onderzoeksrechter derhalve aan dat personeel
daden van onderzoek mocht opdragen en dat het arrest, door het door
hen verzamelde bewijsmateriaal
niet uit de debatten te weren, naar
recht verantwoord is;

ning van het recht op eerbiediging van
het prive-leven (1).
(VOLPE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8638)

Dat beide onderdelen niet kunnen
HET HOF; - Gelet op het bestreworden aangenomen;
den vonnis, op 2 oktober 1990 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
En overwegende dat de subtantiele of ·op straf van nietigheid voorge- 1---------------schreven rechtsvormen in acht zijn
(1) Zie Cass., 2 mei 1990, A.R. nr. 8168 (A.C.,
genomen en de beslissing overeen- 1989-90,
nr. 516) met cone!. adv.-gen. Jansseris
komstig de wet is gewezen;
de Bisthoven.

I

I
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Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden:

Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt op de enkele grond dat
« de beklaagde wiens telefoonnummer en telefonische oproepen formeel zijn vastgesteld tijdens de controleperiode, geen enkel gegeven
aanbrengt tot staving van zijn verklaringen en beweringen »;
Overwegende dat krachtens artikel 8.1 van het Verdrag een ieder
recht heeft op eerbiediging van zijn
prive-leven, zijn gezinsleven, zijn
huis en zijn briefwisseling;
Dat overeenkomstig artikel 8.2
« geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het
in lid 1 bedoelde recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een
democratische samenleving nodig is
in het belang van 's lands veiligheid,
de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en
het voorkomen van strafbare feiten,
de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen »;
Overwegende dat de opsporing
van telefoongesprekken die erin bestaat dat buiten weten van de abonnee de opgeroepen nummers worden nagegaan waardoor inlichtingen
kunnen verkregen worden over gekozen nummers, die deel uitmaken
van de telefoongesprekken, neerkomt op een inmenging in de uitoefening van het door artikel 8 van
het Verdrag gewaarborgde recht op
eerbiediging van het prive-leven;
Overwegende dat geen enkele bepaling van het nationaal recht zodanige inmenging toestaat;

kan leiden tot cassatie zonder verWlJzmg, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde vonnis; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwij st de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, zitting
houdende in hoger beroep.
23 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Ver. slaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C.
Taquin, Mons.
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1° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.1
E.V.R.M. - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK- BEGRIP.

2° RECHT VAN VERDEDIGING -

FACILITEITEN - HOF VAN ASSISEN - AFSCHRIFTEN - KOSTELOOSHEID - GRENZEN.

3° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING -RECHT VAN VERDEDIGINGAFSCHRIFTEN - KOSTELOOSHEID - GRENZEN.

4° HOF VAN ASSISEN VAN DE JURY -

VERKLARING

BEROEP.

5° CASSATIEMIDDELEN -

MIDDELEN
NIET ONTVANKELIJK WEGENS NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP
ZELF- HOF VAN ASSISEN- BEKRITISEERDE
BESLISSING - VERKLARING VAN DE JURY.

Om die redenen, zonder dat er 1o Bij de beoordeling of een zaak eerlijk
grond bestaat om het verzoekschrift
is behandeld, in de zin van art. 6.1
van eiser te onderzoeken dat niet
E. V.R.M., moet worden nagegaan of de
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zaak in haar geheel op een eerlijke
wijze is behandeld; blijkt dat de beschuldigde of de beklaagde voor het
vonnisgerecht de kans gekregen heeft
om vrij tegenspraak te voeren over de
door het openbaar ministerie tegen
hem ingebrachte gegevens, dan kan
hij niet beweren dat hij geen recht
heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in de zin van het
Verdrag (1).
2° en 3° De verplichting om aan een beschuldigde de faciliteiten te bieden die
nodig zijn voor de voorbereiding van
zijn verdediging, sluit niet uit dat er
voor die faciliteiten kosten moeten
worden betaald en dat de eventuele
kosteloosheid ervan aan regels wordt
onderworpen (2). (Art. 305, tweede lid,
Sv.)
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Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is, in zoverre het betoogt dat het recht van verdediging
van de beschuldigde is geschonden
in de voor het hof van assisen gevoerde procedure, terwijl eiseres
verweer heeft gevoerd over de zaak
zelf, zonder zich op die schending te
beroepen ofschoon ze daartoe in de
mogelijkheid verkeerde;

Overwegende dat het Hof overigens geen schending van de regels
vervat in artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden kan afleiden uit de enkele
omstandigheid dat de pers rucht4° en 5° Aangezien de wet niet voorziet baarheid heeft gegeven aan de feiin enig rechtsmiddel tegen de verkla- ten van de zaak, ook al was dat gering van de jury is het middel dat die beurd op grond van de akte van
verklaring bekritiseert niet ontvanke- beschuldiging die was medegedeeld
lijk.
door het parket en die enkel een uiteenzetting van de feiten en omstandigheden van die zaak door het
(EMPLIT; BOGAERT)
openbaar ministerie bevat;
ARREST ( vertaJing)

Overwegende dat bij de beoordeling of .een zaak eerlijk is behandeld
in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag er moet worden nagegaan
HET HOF; - Gelet op het bestre- of die zaak in haar geheel eerlijk is
den arrest, op 9 november 1990 ge- behandeld; dat eiseres, nu ze voor
wezen door het Hof van Assisen van het vonnisgerecht de kans gekregen
de provincie Henegouwen;
heeft om de door het openbaar ministerie tegen haar ingebrachte geI. Op de voorzieningen van Pascal gevens vrijelijk tegen te spreken,
Bogaert, beschuldigde :
niet kan aanvoeren dat zij geen
Overwegende dat de substantiele recht heeft gehad op een eerlijk proof op straffe van nietigheid voorge- ces in de zin van het Verdrag;
schreven rechtsvormen in acht zijn
Dat het middel in dat opzicht niet
genomen en de beslissing overeenkan worden aangenomen;
komstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van Maryline Emplit, beschuldigde :
Over het derde middel :
Over de middelen, aangevoerd in het
Overwegende dat de verplichting
door eiseres · neergelegde verzoekschrift om aan een beschuldigde de faciliwaarvan een eensluidend verklaard af- teiten te bieden die nodig zijn voor
schrift bij dit arrest is gevoegd;
de voorbereiding van zijn verdedi------------------1 ging niet uitsluit dat er voor die fa(1) Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2921 (A.C., ciliteiten kosten moeten worden be1983-84, nr. 260).
taald en dat de eventuele kosteloos(2) Zie Cass., 18 dec. 1985, A.R. nr. 4715 heid ervan aan regels wordt onder(A.C., 1985-86, nr. 270).
worpen;
(A.R. nr. 8732)
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Overwegende dat artikel 305, Nr. 275
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat « aan de
2• KAMER - 23 januari 1991
beschuldigingen, hoe talrijk die ook
zijn, in elk geval slechts een enkel
afschrift kosteloos wordt afgegeven SLAGEN EN VERWONDINGEN _ ONOPvan ·de processen-verbaal tot vastZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINstelling van dat misdrijf, en van de
GEN - SCHULDIG VERZUIM.
schriftelijke verklaringen van de getuigen »;
De omstandigheid dat een geneesheerOverwegende dat voor het overige
uit de gedingstukken niet blijkt dat
eiseres een afschrift van het dossier
heeft gevraagd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat uit de verklaring van de jury blijkt dat eiseres schuldig is bevonden aan het feit dat zij op 16
september 1988 te Charleroi (Jumet)
als dader opzettelijk, met het oogmerk te .doden en met voorbedachten rade doodslag heeft gepleegd op
Jonathan Bogaert, die op 19 september 1988 is overleden;
Overwegende dat het middel, nu
het kritiek oefent op die juryverklaring waartegen de wet geen enkel
rechtsmiddel instelt, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiEHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers,
ieder van hen, in de kosten van zijn
voorziening.

anesthesist de specifieke plichten van
zijn beroep heeft verzuimd doordat hij
de nodige maatregelen niet heeft getroffen, kan de uitwendige oorzaak
opleveren van een aantasting van de
gezondheid (1).
(KEBERS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8511)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 24 maart 1987 en
30 mei 1990 gewezen door het Hof
van Beroep· te Bergen, recht doende
als rechtscollege waarnaar de zaak
verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 11 juni 1986 (2);
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de arresten van 24
maart 1987 en 30 mei 1990 waarbii
uitspraak is gedaan op de door de
overige verw'eerders tegen eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Over het middel : schending van de artikelen 398 tot 401, 418, 420 van het
Strafwetboek, 3, 4 van de wet van ·17
april 1878 houdende voorafgaande titel.
van het Wetboek van Strafvordering en
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het Hof van Beroep te Bergen
eiser strafrechtelijk aansprakelijk verklaart en hem derhalve verplicht tot vergoedig van de schade van de verweerders op grond « •.. dat het voldoende is

23 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - V e r - 1 - - - - - - - - - - - - - - - (1) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1991, I,
slaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, nr. 275.
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
(2) Cass., 11 juni 1986, A.R. nr. 4872 (A.C.,
Mayence, Charleroi.

1985-86, nr. 634).
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vast te stellen dat beklaagde het hem
toevertrouwde kind zonder bewaking
heeft gelaten op een ogenblik dat die bewaking het meest nodig was; dat de
(eventuele) noodzaak om een andere patiente bij te staan beklaagde geenszins
ontsloeg v·an de verplichting om de verdere bewaking door andere middelen te
verzekeren; overwegende dat die bewaking precies tot doel had de voortekenen
van een hartstilstand vast te stellen en
onmiddellijk hulp te bieden; dat de schade hierdoor had kunnen worden vermeden, aangezien die hartstilstand had
kunnen worden voorkomen of op zijn
minst verkort; ... overwegende dat beklaagde te dezen op zijn minst niet gehandeld heeft zoals ieder normaal voorzichtig en oplettend geneesheer van zijn
specialisatie in dezelfde omstandigheden
zou hebben gedaan; ... overwegende dat,
bij ontstentenis van verjaring van de
strafvordering, de telastlegging te zijnen
aanzien bewezen zou zijn verklaard; dat
hij dus, op civielrechtelijk gebied, alle
gevolgen van de fout moet vergoeden;
•.. »,

terwijl de schade, waarvoor de burgerlijke partij vergoeding ontvangt, van
strafrechtelijke aard moet zijn, dat wil
zeggen het gevolg moet zijn van een
door de beklaagde gepleegd misdrijf (artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878), het in de artikelen 418 en 420 van
het .Strafwetboek omschreven wanbedrijf
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen dat ten laste wordt gelegd
en dat volgens het arrest bij ontstentenis
van verjaring van de strafvordering bewezen zou zijn verklaard ten aanzien
van eiser de vaststelling impliceert van
een uitweridig of inwendig letsel, hoe
licht ook, toegebracht aan het menselijk
lichaam, van buitenaf, door een mechanische of chemische oorzaak, die inwerkt
op de fysieke toestand zodat elke, niet
uit zodanige' uitwendige chemische of
mechanische! oorzaak voortvloeiende
aantasting van het menselijk lichaam of
van de gezondheid niet als verwondingen
of slagen in de zin van de in het middel
vermelde bepalingen van het Strafwetboek kan worden beschouwd; daaruit
volgt dat het hof van beroep, door te beslissen dat, bij ontstentenis van verjaring van de strafvordering, het misdrijf
onopzettelijke slagen en verwondingen
ten aanzien van eiser bewezen zou zijn
verklaard, omdat deze zich schuldig gemaakt heeft· aan een gewoon verzuim
van bewaking op het ogenblik van de litigieuze feiten, welk verzuim per defini-
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tie niet kon aangemerkt worden als een
mechanische of chemische oorzaak die
op de gezondheid inwerkt en van buitenaf een uitwending of inwendig letsel toebrengt aan het menselijk lichaam, het
wettelijk begrip onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen miskent
(schending van de in het middel aangegeven bepalingen van het Strafwetboek,
inzonderheid van de artikelen 418 en 420
van dat wetboek), en door de veroordeling van eiser tot schadeloosstelling van
de verweerders te gronden op bovengenoemde beslissing, tevens de regel miskent volgens welke de schade waarvoor
de burgerlijke partij vergoeding krijgt,
het gevolg moet zijn van een door de beklaagde gepleegd misdrijf (schending
van de in het middel vermelde artikelen
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 en,
voor zoveel nodig, van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de artikelen 398
tot 401 van het Strafwetboek, waarvan de schending in het middel
wordt aangevoerd, geen verband
houden met de bestreden beslissing;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van die bepalingen aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de niet bekritiseerde vaststellingen van het
arrest blijkt dat eiser een schuldig
verzuim heeft begaan dat het in artikel 418 van het Strafwetboek omschreven gebrek aan voorzichtigheid
en voorzorg oplevert, zonder hetwelk de lichamelijke letsels van het
slachtoffer zouden voorkomen zijn
of althans minder erg zouden zijn
geweest;
Overwegende dat het middel enkel aanvoert dat artikel 420 van het
Strafwetboek niet van toepassing is
op de zaak, op grond dat onder verwondingen in de zin van die wetsbepaling moet worden verstaan elk
letsel, met of zonder uitwendige tekenen, dat door een mechanische of
chemische oorzaak van buitenaf aan
het menselijk lichaam wordt toegebracht;
Overwegende dat het arrest van
24 maart 1987 vaststelt dat de lichamelijke letsels van het slachtoffer te
wijten zijn aan een tweevoudig
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schuldig verzuim van eiser, die als
anesthesist instond voor de reanimatie; dat het eerste verzuim erin
bestond dat hij de onder narcose gebrachte patient zonder bewaking,
zelfs zonder bewaking door het paramedisch personeel, heeft gelaten
« op een ogenblik dat die bewaking
het meest nodig was » terwijl « zodanige bewaking juist bedoeld was
om de voortekenen van een hartstilstand vast te stellen en om onmiddellijk hulp te bieden; dat de schade
hierdoor had kunnen worden vermeden aangezien die hartstilstand aldus had kunnen worden voorkomen
of althans verkort »; dat het tweede
verzuim erin bestond dat hij geen
gebruik heeft gemaakt van het
« hartbewakingstoestel dat nochtans
beschikbaar was( ...) en dat alle aanwezigen de mogelijkheid zou hebben
geboden de evolutie van de hartslag
van de geopereerde te volgen op het
scherm en door middel van het geluid »;
OverwegEmde dat de appelrechters
derhalve hebben beslist dat « beklaagde te dezen niet heeft gehandeld zoals ieder normaal voorzichtig
en oplettend geneesheer van zijn
specialisatie in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan »; dat ze
tevens, wat de specifieke verplichting van de geneesheer-anesthesist
betreft, hebben gewezen op de aanbeveling van de nationale raad van
de Orde van Geneesheren volgens
welke << de geneesheer-anesthesist
verplicht is toezicht te houden op de
anesthesist zolang de ingreep duurt.
Hij moet het medisch en paramedisch personeel dat hem bijstaan
alsook het nodige materieel kunnen
kiezen en daarvoor de verantwoordelijkheid opnemen. De anesthesist
moet in staat zijn de patient effectief te bewaken en onverwijld in
te grijpen (... ) »;
Overwegende dat de appelrechters, na het aan eiser verweten gebrek aan voorzichtigheid te hebben
omschreven, op grand van die vaststellingen en overwegingen, hebben
kunnen beslissen dat het verzuim

van eiser om te voldoen aan de verplichtingen, eigen aan zijn beroep,
de uitwendige oorzaak was van een
schadelijke evolutie die hij had kunnen voorkomen door de nodige
maatregelen te treffen zodanig dat
de aantasting van de gezondheid
van het slachtoffer, zoals ze zich in
concreto heeft voorgedaan, had kunnen vermeden worden;
Dat de appelrechters hun beslissing aldus naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
in zoverre zij gericht is tegen de civielrechtelijke beschikkingen van de
bestreden arresten waarbij uitspraak is gedaan op de rechtsvorderingen van Christian Goedert, handelend in zijn hoedanigheid van
beheerder van het gemeimschappelijk vermogen, en van Christian
Goedert en Patricia Astgen, die hebben gehandeld in hun hoedanigheid
van wettelijke beheerders van de
goederen van hun minderjarige
zoon Jean-Marie; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt
eiser in de kosten.
23 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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1° SCHIP, SCHEEPVAART DER SCHEEPVAART VANG.

DIENST
OPDRACHT OM-
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2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN GRIP.

BEWARING VAN DE ZAAK -

BE-

3° SCHIP, SCHEEPVAART -

DIENST
DER SCHEEPVAART- BEVAARBARE WATERWEGEN- BEWARING.

BUITEN
4o AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - BEWARING VAN DE BEVAARBARE
WATERWEGEN.

1° Art. 4, e, wet van 13 aug. 1928 tot oprichting van de Dienst der Scheepvaart, dat die dienst belast met de baggerwerken in de onder zijn beheer
gestelde waterlopen, beperkt die opdracht niet tot de reiniging van de
stromen, rivieren en bijwateren, doch
houdt voor de Dienst oak de verplichting in de waterlopen vrij te houden
van de hindernissen die een gevaar
kunnen opleveren voor de scheepvaart
(1).

2° Bewaarder van de zaak, in de zin van
art. 1384, eerste lid, B. W. is hij die
voor eigen rekening ervan gebruik
maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van leiding
en toezicht (2).
3° en 4° De Dienst der Scheepvaart is be-

waarder va11 de bevaarbare waterwegen in de zin van art. 1384, eerste lid,
B.W.
(DIENST DER SCHEEPVAART T. BELGISCHE
STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, WAALS GEWEST, POLEUR E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8802)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
(1) Cass., 26 juni 1952 (A.C., 1952, 613).
(2) Cass., 29 okt. 1987, A.R. nrs. 7721 en 7818
(A.C., 1987-88, nr. 124).

563

Over het middel: schending van de artikelen 1384, eerste lid, van bet Burgerlijk Wetboek, 1 en 4 van de wet van 13
augustus 1928 tot oprichting van de
Dienst der Scheepvaart,
doordat bet arrest vooraf vaststelt, in
substantie, dat op 25 september 1969 een
schip dat toebehoorde aan de rechtsvoorganger van de sub 3 tot 7 opgesomde
verweerders beschadigd was geraakt
door een op bet Albertkanaal drijvende
balk en dat de oorspronkelijke vordering
strekte tot vergoeding van de aldus veroorzaakte schade; dat bet arrest vervolgens, met gedeeltelijke bevestiging van
bet beroepen vonnis, eiser en verweerder
sub 1 in solidum veroordeelt om aan de
verweerders sub 3 tot 7 bet bedrag van
157.390 frank te betalen, verhoogd met
de wettelijke en de gerechtelijke interesten te rekenen van 25 september 1969,
dag van bet ongeval, op grond dat « de
eerste rechter terecht heeft beslist dat
de bevaarbare waterweg waarop bet normale verkeer gehinderd wordt door een
onder bet water drijvende balk een abnormale gesteldheid en een gebrek, eigen aan de zaak, vertoonde ... en, op
grond van die vaststellingen, beslist dat
de Belgische Staat en de Dienst der
Scheepvaart (thans eiser) gehouden zijn
tot algehele vergoeding van de door de
schipper geleden schade; dat zij evenwel
niet hoofdelijk doch in solidum gehouden
zijn tot schadevergoeding; dat de wet
van 13 augustus 1928 tot oprichting van
de Dienst der Scheepvaart daaraan een
bijzondere technische opdracht geeft die
de verplichting insluit om de waterlopen
vrij te houden van de hindernissen die
een gevaar kunnen opleveren voor de·
scheepvaart; dat de wet in zoverre de
Dienst betrekt bij de uitvoering van de
opdracht van de Staat als bewaarder van
de bevaarbare waterwegen; dat beide
overheidslichamen. bewaarder zijn in de
zin van artikel 1384, eerste lid, van bet
Burgerlijk Wetboek, aangezien zij voor
eigen rekening ervan gebruik maken,
bet genot ervan hebben of ze onder zich
houden met recht van leiding en toezicht; dat zij derhalve aansprakelijk zijn
voor de door bet gebrek van de zaak veroorzaakte schade ... ; dat, wanneer schade
is veroorzaakt door bet gebrek van de
zaak, elke medebewaarder jegens de
schadelijder gehouden is tot algehele
vergoeding van die schade »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 4 van
de wet van 13 augustus 1928 tot oprich-
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ting van de Dienst der Scheepvaart, eiser, aan die openbare instelling een aantal beperkend opgesomde taken opdroeg,
waaronder de verplichting om « de nodige baggerwerken voor de instandhouding
der diepgang » te verrichten; de opdracht
om de nodige zuiveringswerken te verrichten ten einde de bevaarbare waterwegen vrij te houden van hindernissen,
vuil en afval aan bet oppervlak of tussen
twee wateren geen deel uitmaakt van de
aldus aan de openbare instelling, eiser,
toegekende opdrachten; in strijd met wat
het arrest zegt, geen enkele bepaling van
de wet van 13 augustus 1928 en geen enkel uitvoeringsbesluit van die wet aan de
Dienst der Scheepvaart, thans eiser, de
algemene verplichting oplegt • om de
waterlopen vrij te houden van de hindernissen die een gevaar kunnen opleveren
voor de scheepvaart » (schending van de
artikelen 1 en 4 van de wet van 13 augustus 1928 tot oprichting van de Dienst
der Scheepvaart);

tweede onderdeel, de bewaarder die
krachtens artikel 1384, eerste lid, van bet
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor
de door bet gebrek van de zaak veroorzaakte schade degene is die voor eigen
rekening gebruik maakt van die zaak,
bet genot ervan heeft of ze onder zich
houdt met recht van leiding en toezicht;
degene die onder toezicht van de eigenaar van de zaak een beperkt gebruiksrecht krijgt daardoor geen bewaarder
wordt; evenmin medebewaarder van de
zaak wordt degene aan wie de eigenaar
of de bewaarder bepaalde, op beperkende wijze opgesomde taken van herstelling, verbetering of onderhoud van bepaalde aspecten of bestanddelen van de
zaak toevertrouwt zonder hem evenwel
een algemeen recht van toezicht en leiding toe te kennen of een algemene onderhoudsverplichting op te leggen; de
wet van 13 augustus 1928 de openbare
instelling, eiser, wat de bevaarbare waterwegen betreft, enkel belast met de in
artikel 4 op beperkende wijze opgesomde
taken; het arrest bijgevolg niet wettig
kon beslissen dat de wet die openbare
instelling betrok bij de uitvoering van de
opdracht van de staat als bewaarder van
de bevaarbare waterwegen » en niet wettig daaruit kon afleiden dat beide overheidslichamen « bewaarder zijn van de
zaak in de zin van artikel 1384, eerste
lid, van bet Burgerlijk Wetboek » (schending van dat artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1 en 4 van de wet van 13 augustus
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1928 tot oprichting van de Dienst der
Scheepvaart) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 4, e, van
de wet van 13 augustus 1928, die de
Dienst der Scheepvaart belast met
de baggerwerken in de onder zijn
beheer gestelde waterlopen, die opdracht niet beperkt tot de zuivering
van de stromen, rivieren en bijwateren, zodanig dat de schepen met de
reglementaire diepgang in staat zijn
op normale wijze te varen; dat het
voor de dienst ook de verplichting
inhoudt de waterlopen vrij te houden van de hindernissen die een gevaar kunnen · opleveren voor de
scheepvaart;
Dat het middel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat bewaarder van
de zaak, in de zin van artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek is, hij die voor eigen rekening
ervan gebruik maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt,
met recht van leiding en toezicht;
Overwegende dat de wet van 13
augustus 1928 tot oprichting van de
Dienst der Scheepvaart, een organisme dat naar luid van artikel 1 belast wordt met de exploitatie van de
bevaarbare waterwegen, aan die
dienst de in artikel 4 opgesomde opdrachten toekent en aan deze dienst
een recht van Ieiding en toezicht op
de bevaarbare waterwegen verleent;
Dat daaruit blijkt dat de Dienst
der Scheepvaart bewaarder is van
de bevaarbare waterwegen in de zin
van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, wanneer, zoals
te dezen, schade is veroorzaakt door
het gebrek van een zaak, elke medebewaarder jegens de schadelijder
gehouden is tot algehele vergoeding
van die schade;
Dat derhalve het arrest, door de
Belgische Staat en de Dienst der
Scheepvaart in solidum te veroordelen tot algehele vergoeding van die
schade, naar recht verantwoord is;
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naar

schrijving die niet aan de eiser is te
wijten en waarover deze geen verweer
heeft kunnen voeren (1).

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

(B... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE)

Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

24 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Vei·slaggever: de h. Verheyden - GelijkIuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
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ALGEMENE VERGADERING

24 januari 1991

1° RECHTERLIJKE TUCHT-

HOF VAN
CASSATIE - ARREST GEWEZEN MET TOEPASSING VAN ART. 409 GER.W. - MOGELIJKHEID
TOT INTREKKING.

2° CASSATIE -

OPDRACHT VAN HET HOF
- INTREKKING VAN EEN ARREST - VOORWAARDEN.

1° De artt. 398 e. v. Ger. W. houdende de

ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 8944 en 9164)

HET HOF VAN CASSATIE, recht
doende in algemene vergadering
overeenkomstig artikel 348, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
en in openbare terechtzitting;
Gelet op de op 6 maart 1990 en 12
december 1990 ter griffie van het
Hof ingediende verzoekschriften
waarin meester Draps, advocaat bij
het Hof, voor eiser de intrekking
vraagt van het arrest van 22 september 1989 van het Hof, waarbij
voornoemd, uit zijn ambt van vrede·rechter ontzet wordt op grond,
hoofdzakelijk, dat, het arrest in
openbare terechtzitting is gewezen
na behandeling van de zaak in raadkamer, terwijl de in de vordering
van de procureur-generaal gestelde
feiten ten dele althans de feiten
kunnen opleveren, die strafbaar gesteld zijn in de artikelen 194 en volgende van het Strafwetboek en dat
derhalve de tuchtprocedure tegen eiser een beslissing impliceerde over
de gegrondheid van een strafvervolging, in de zin van artikel 6, lid 1,
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden;
Gelet op het arrest van het Hof
van 22 september 1989 (2);

organisatie van de tucht bij de rechters, de magistraten van het openbaar
ministerie, de griffiers en de secretarissen van het parket, alsmede bij het
personeel van de griffies en parketten
voorzien niet in de intrekking van arresten die door het Hof met toepassing
(1) Zie Cass., 13 aug. 1855 (Bull. en Pas.,
van art. 409 van dat wetboek zijn ge- 1855,
I, 373) met cone!. proc.-gen. M. Leclercq,
wezen.
6 maart 1930 (ibid., 1930, I, 139) met noot

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

2° Behoort het tot de opdracht en de be-

voegdheid van het Hof om, buiten het
in art. 1113 Ger. W. bedoelde geval,
eventueel de intrekking van een zijner
arresten te bevelen, dan kan het zulks
aileen doen op vo01waarde dat die beslissing uitsluitend berust op een ver-

proc.-gen. P. Leclercq, 4 mei 1988, A.R. nr.
5543 (A.C., 1987-88, nr. 544) met noot B.J.B., 7
juni 1988, A.R. nr. 2501 (ibi~··. 1987-88, nr. 611),
6 sept. 1989, A.R. nr. 7659 (1b1d., 1989-90, nr. 6),
23 feb. 1990, A.R. nr. F 1849 N (ibid., 1989-90,
nr. 387), en 27 juni 1990, A.R. nr. 8386 (niet gepubliceerd).
(2) A.C., 1989-90, nr. 52.
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Gehoord de comparant, bijgestaan
door mr. C. Draps, advocaat bij het
Hof van Cassatie, en van mr. R.
Boccart, advocaat bij de balie van
Brussel;
A. Wat het verzoekschrift van 6
maart 1990 betreft:
Overwegende dat eiser van dat
verzoekschrift afstand doet;
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ser is te wijten en waarover hij
geen verweer heeft kunnen voeren,
wat evenmin te dezen het geval is;
Overwegende dat voor het overige, het verzoekschrift van eiser niet
voldoet aan de voorwaarden voor intrekking, gesteld bij de artikelen 10,
14 en 16 van de bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 januari 1989;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid derhalve gegrond is;

B. Wat het verzoekschrift van 12
december 1990 betreft:

Over het middel van niet-ontvankelijkheid ambtshalve door het
openbaar ministerie opgeworpen en
waarvan overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek
aan eisers raadsman kennis is gegeven, welk middel van niet-ontvankelijkheid hierin bestaat dat eiser zich
niet bevindt in een van de gevallen
waarin het Hof bevoegd is om de intrekking van een arrest te bevelen :

Om die redenen, voegt de onder
de nummers 8944 en 9164 op de algemene rol ingeschreven zaken samen; verleent akte van de afstand
van het verzoekschrift van 6 maart
1990; verwerpt het verzoekschrift
van 12 december 1990; veroordeelt
eiser in de kosten van zijn verzoekschriften, tot op heden begroot
op drieduizend vierentwintig frank.
24 januari 1991 - Algemene vergadering - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste
voorzitter - Verslaggever: de h. Sace,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en R. Boccart, Brussel.

Overwegende dat, enerzijds, de artikelen 398 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek houdende de organisatie van de tucht bij de rechters, de magistraten van het openbaar ministerie, de griffiers, de secretarissen van het parket, alsmede
bij het personeel van de griffies en
parketten, niet voorzien in de intrekking van arresten die door het
Hof van Cassatie met toepassing
van artikel 409 van dat wetboek zijn
gewezen;
Overwegende dat, anderzijds, eiser zich niet bevindt in het geval
waarvan sprake is in artikel 1113, Nr. 278
tweede lid, van hetzelfde wetboek
tot vaststelling van de voorwaarden
1e KAMER - 25 januari 1991
waaronder een arrest waarbij cassatie wordt uitgesproken, kan worden
ingetrokken op verzoek van de niet HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN
- INCIDENTEEL BEROEP- ONTVANKELIJK·
verschenen verweerder; dat het Hof
HElD.
weliswaar tot taak heeft en bevoegd
is om, buiten het in dat artikel 1113
bet principaal boger beroep tijbedoelde geval, de intrekking van Wanneer
dig en recbtsgeldig is ingesteld, kan de
een door het Hof gewezen arrest te
gei"ntimeerde incidenteel beroep instelbevelen, maar aileen op voorwaarde
len tegen aile pm·tijen die in bet gedat die beslissing uitsluitend berust
ding zijn voor de recbter in boger beop een verschrijving die niet aan eiroep, ook al is bet principaal hager
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beroep tegen die gei'ntimeerde niet lang, dit hoofdberoep niet nietig of laatontvankelijk bij gebrek aan belang (1). tijdig is; het hoofdberoep van tweede
(Art. 1054 Ger.W.)
verweerster tegen eerste verweerster
slechts nietig zou kunnen zijn in geval
van bepaalde vormgebreken, voorzien in
(• SOCIETE MOSELLANE DE VENTE ENTREPRI- artikel 1057 van het Gerechtelijk WetSES GANS • N.V. NAAR FRANS RECHT, T. INTER- hoek, maar niet in geval van gebrek aan
NATIONAL TAADE OF METALS N.V., DE KEYSER belang; de sanctie voor het gebrek aan
EXPEDITIONS N.V.)
belang bij het instellen van een hoger
beroep niet de nietigheid is, maar de ontoelaatbaarheid (artikel 17 van het GeARREST
rechtelijk Wetboek; zodat het arrest,
(A.R. nr. 6760)
door het incidenteel beroep van eiseres
gericht tegen eerste verweerster onontHET HOF; - Gelet op het bestre- vankelijk te verklaren om de reden dat
het hoofdberoep van tweede verweerster
den arrest, op 7 december 1988 door tegen
eerste verweerster onontvankelijk
het Hof van Beroep te Antwerpen is wegens
gebrek aan belang, de artikegewezen;
len 17, 1054, in het bijzonder het tweede
Over het eerste middel: schending van lid, en 1057 van het Gerechtelijk Wetde artikelen 15, 16, 17, 18, 813, laatste lid, hoek schendt;
1042, 1050, 1051, 1054, in het bijzonder
het tweede lid, 1057, 1068 van het GeWat het eerste onderdeel betreft :
rechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
Overwegende dat I.T.M., thans
doordat bet arrest het incidenteel be- eerste verweerster, die van Gans,
roep van eiseres tegen eerste verweer- thans eiseres, een partij stalen plaster ontoelaatbaar verklaart om de reden ten had gekocht, Gans voor de eerdat het hoofdberoep van tweede verweer- ste rechter heeft gedagvaard tot antster tegen eerste verweerster ontoelaat- binding van de verkoop en tevens
baar is bij gebrek aan belang, en doordat het arrest deze ontoelaatbaarheid tegen De Keyser, thans tweede verwegens gebrek aan belang als volgt mo- weerster, een zijdelingse vordering
tiveert : « dat, ten aanzien van appellante heeft ingesteld; dat Gans een eis tot
(tweede verweerster), I.T.M. (eerste ver- vrijwaring instelde tegen De Keyweerster) niet de hoedanigheid bezit van ser, die haar commissionair-expedigedaagde in hoger beroep, daar de door teur was;
haar in eerste aanleg tegen appellante
Dat de eerste rechter de zijdegestelde vordering ontoelaatbaar werd
verklaard, en appellante zelf geen vorde- lingse vordering als niet ontvankering tegen I.T.M. stelde; dat het hoger lijk afwees, de verkoopovereenberoep van appellante tegen I.T.M. ge- komst ontbonden verklaarde en
steld ontoelaatbaar is bij gebrek aan be- Gans tot betaling van schadevergoelang, daar zij ten aanzien van I.T.M. ding aan I.T.M. veroordeelde, waargeen enkele veroordeling opliep »,
na hij De Keyser veroordeelde om
terwijl, eerste onderdeel, het inciden- Gans te vrijwaren tegen de aansprateel beroep slechts niet kan worden toe- ken van I.T.M.;
gelaten wanneer het hoofdberoep nietig
Overwegende dat De Keyser
of laattijdig wordt verklaard (artikel
1054, tweede lid, van het Gerechtelijk van dat vonnis in hoger beroep ging
Wetboek); wanneer het hoofdberoep on- tegen I.T.M. en tegen Gans;
ontvankelijk is wegens gebrek aan beDat Gans bij conclusie incidenteel

----------------1
(1) Zie Cass., 11 sept. 1989, A.R. nr. 6152
(A.C., 1989-90, nr. 16), 22 dec. 1978 (ibid.,
1978-79, 480); 8 juni 1984, A.R. nrs. 3973 en
4005 (ibid., 1984-84, nr. 579), en 23 dec. 1988,
A.R. nr. 6151 (ibid.,1988-89, nr. 251); noot Fierens onder Hof van Beroep Brussel 23 dec.
1981 in R. W., 1982-83, kol. 646 tot 650, inzonderheid nrs. 4 en 5; FETI'WEIS, Manuel de proc.
civile, druk 1987, nr. 788.

beroep instelde tegen I.T.M.;
Overwegende dat het arrest beslist dat I.T.M., tegen wie De Keyser
hoger beroep heeft ingesteld, ten
aanzien van De Keyser niet de hoedanigheid van ge'intimeerde bezit,
daar haar zijdelingse vordering tegen De Keyser niet ontvankelijk
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was verklaard en deze laatste zelf
geen vordering tegen I.T.M. heeft
ingesteld; dat het voorts het hager
beroep van De Keyser tegen I.T.M.
niet toelaatbaar acht wegens gebrek
aan belang, omdat De Keyser ten
aanzien van I.T.M. geen veroordeling opliep;
···············

Overwegende dat artikel 1054 van
het Gerechtelijk Wetboek, op de regel dat de ge'intimeerde te allen tijde incidenteel beroep kan instellen
tegen aile partijen die in het geding
zijn voor de rechter in hager beroep,
in zijn tweede lid slechts een uitzondering maakt voor het geval dat het
hager beroep nietig of laattijdig
wordt verklaard;

Nr. 279

1•

KAMER-

25 januari 1991

1o SAMENHANG ...,..

BELASTINGZAKEN
BEOORDELING DOOR"DE RECHTER.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BELASTINGZAKEN- VRAAG VAN EEN PROCESPARTIJ OM VERSCHILLENDE ZAKEN WEGENS SAMENHANG TE VOEGEN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTENMEERWAARDEN - MEERWAARDEN GEBLE. KEN OF BEHMLD UIT HOOFDE OF TER GELEGENHEID VAN DE STOPZETTING, DOOR EEN
BELASTINGPLICHTIGE, ·VAN DE EXPLOITATIE
VAN ZIJN BEDRIJF OF VAN DE UITOEFENING
VAN ZIJN BEDRIJFSACTIVITEIT- VOLLEDIGE
MAAR TIJDELIJKE VRIJSTELLING VAN BELASTING OP BEDRIJFSINKOMSTEN- VOORWAARDEN.

Dat het arrest, dat het incidenteel
beroep van eiseres tegen I.T.M., die
partij was in het geding in hager beroep, niet toelaatbaar verklaart op
grand dat het hager beroep van De 1° en 2° De tussen vorderingen bestaande samenhang, als bedoeld in. art. 30
Keyser tegen I.T.M. niet toelaatbaar
Ger. W., staat ter vrije beoordeling van
was wegens gebrek aan belang, artide feitenrechter (1); het verzoek v<m
kel 1054 van het Gerechtelijk Weteen procespartij om verschillende zahoek schendt;
ken wegens samenhang samen te .voeDat het onderdeel gegrond is;

gen, is geen vordering, verweer of exceptie waaromtrent de rechter zijn
beslissing nader moet motiveren. ·

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de hoofdvordering de vernietiging meebrengt van 3° Voor de toepassing van de door art.
40, § 1; 1°, W.I.B. gestelde regel Juidens
de beslissing op de eis tot vrijwawelke uit hoofde of ter gelegenheid van ·
ring die daarvan het gevolg is;
de stopzetting, door een belastingplich-

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

tige, van de exploitatie van zijn bedrijf
of van de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit gebleken of behaalt;le meerwaarden van activa volledig maar tijdelijk van .belasting op bedrijfsinkomsten zijn vrijgesteld, . voor zover _de
exploitatie, de bedrijfsactivit(fJit of een
of meer takken van het bedfijf worden
voortgezet door de echtgenoot .van de
belastingplichtige of door een of meer
van zijn erfgena:nien of erfgerechtigden in de rechte linie, is de toestemming niet vereist van de in die wetsbepaling genoemde personen die de exploitatie van het bedrijf of de U,itoefening van de bedrijfsactiviteit voortz?t-

25 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter ·en verslaggever: de h. Caenepeel, af~.
.
delingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Omme(1) Cass., 4 sept. 1987, A.R nr. 5383 en 5399
slaghe, Nelissen Grade en van Heeke.
(A.C., 1987-88, nr. 3)
. ·
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(MAVOUDT. MOENS
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1776 N)

HET HOr; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 'juni 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het geschil betrekking heeft op de vastgestelde
aanslag betreffende het aanslagjaar
1974; .
.
Ov~r bet eetste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en voor
zover nodig, 30 van het Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk inzake directe belastingen ingevolge artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest verklaart : « dat er
geen. redenen zijn om in te gaan op de
vraag tot _samenvoeging van de huidige
zaak, met de voorziening ingeschreven
·onder nummer F.R. 1206, ook niet nu in
het huidig geschil, zowel door de eisers
als door de administratie dezelfde standpunten worden verdedigd en dezelfde juridisc.h~ feiten de aanleiding zijn van het
geschil »,
terwijl de conclusie van de eisers van
21 januari 1988 samenvoeging vroeg, ten
einde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen, aangezien beide fiscale voorzieningen een identieke betwisting inhielden, zowel wat het principe, als wat de
cijfers betreft, en enkel deze betwisting,
en de ;beide partijen_dezelfde waren, en
slechts het aanslagjaar verschilt; en het
arrest, daarop antWoordend dat er geen
redenen zijn tot voeging, zodoende niet
antwoordt, vermits een dergelijk antwoord _de r~pliek kan zijn op om het
even welke grief of vordering, zodat artikel 97 van de Grondwet is geschonden
wegens gebrek aan antwoord :

Overwegende dat het samenhangen van zaken, als bedoeld bij artikel 30 van het Gerechtelijk Wethoek, ter vrije beoordeling staat van
de feitenrechter; dat het verzoek
van een procespartij aan de rechter
om verschillende zaken wegens samenhang te voegen, geen vordering,
verweer of exceptie is waaromtrent
de rechter zijn beslissing nader
moet inotiveren;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: ...

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt : dat eiseres en haar toenmalige echtgenoot,
de heer Vercruysse, te zamen twee
hotel-restaurants exploiteerden; dat,
ingevolge scheiding van tafel en
bed, het huwelijksvermogen werd
vereffend en verdeeld bij notariEHe
akte van 16 juni 1967; dat toen, met
betrekking tot de twee handelszaken, een meerwaarde van 4.286.556
frank bleek te bestaan; dat de heer
Vercruysse na voormelde datum de
handelszaken niet verder mede-exploiteerde; dat eiseres, bij de vereffening van het · huwelijksvermogen,
onder meer de twee handelszaken
en een gemeenschappelijke schuld
ten deel vielen; dat eiseres, wegens
overbedeling, aan haar toenmalige
echtgenoot nog een som van
3.797.978 frank diende te betalen,
waarvoor zij een lening aanging;
Dat het ontstane geschil hierop
betrekking heeft dat verweerder eiseres had toegestaan jaarlijks 10 %
af te schrijven op de helft van de
voormelde meerwaarde, dit is op
2.143.278 frank, maar op die beslissing terugkwam, omdat de heer Vercruysse aanspraak maakte op de
vrijstelling bepaald bij artikel 40,
§ 1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat het hof van
beroep het tegen die laatste beslissing gerichte bezwaar, dat door de
directeur der belastingen werd verworpen, ongegrond verklaart;
Overwegende dat voor de toepassing van de artikelen 31, 1°, en 40,
§ 1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
noodzakelijk
maar voldoende is : 1o dat uit hoofde
of ter gelegenheid van de volledige
en definitieve stopzetting, door de
belastingplichtige, van de exploitatie
van zijn bedrijf of van zijn winstgevende _bezigheid, vrij beroep, ambt
of post, winsten of baten worden
vastgesteld of behaald, die voortko~
men uit meerwaarden _van lichame-
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lijke of onlichamelijke activa die
werden aangewend voor die exploitatie, dat beroep of die bezigheid; 2°
dat de exploitatie, de bedrijfsactiviteit of een of meer takken van het
bedrijf worden voortgezet door de
echtgenoot of door een of meer erfgenamen of erfgerechtigden in rechte linie van de belastingplichtige die
zijn activiteit heeft gestaakt;
Overwegende dat uit de hiervoren
vermelde vaststellingen van het arrest blijkt dat, ter gelegenheid van
de staking van de beroepsactiviteit
van de voormalige echtgenoot van
eiseres, het bestaan, aan diens zijde,
is vastgesteld van een meerwaarde
van 2.143.278 frank met betrekking
tot de handelszaken die hij samen
met eiseres had geexploiteerd, en
dat eiseres na die staking de exploitatie van de handelszaken eerst aileen en later met eiser voortzette;

Nr. 280

en toegekend, en aldus bedoeld artikel
40 schendt:

Overwegende dat artikel 40, § 1,
1°, van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen als regel stelt dat de
uit hoofde of ter gelegenheid van de
stopzetting, door een belastingplichtige, van de exploitatie van zijn bedrijf of van de uitoefening van zijn
bedrijfsactiviteit gebleken of behaalde meerwaarden van activa, volledig
maar tijdelijk van belasting op bedrijfsinkomsten worden vrijgesteld,
voor zover de exploitatie, de bedrijfsactiviteit of een of meer takken van het bedrijf worden voortgezet door de echtgenoot van de
belastingplichtige of door een of
meer van zijn erfgenamen of erfgerechtigden in de rechte linie;
Dat voor de toepassing van die regel niet de toestemming is vereist
van de in artikel 40, § 1, 1°, genoemde personen die de exploitatie van
Over het vierde middel: schending van het bedrijf of bedrijfstakken of de
de artikelen 20, 4°, 31, 1°, 40, § 1, 1°, 40,
§ 2, 259 en 264 van het Wetboek van de uitoefening van de bedrijfsactiviteit
voortzetten;
Inkomstenbelastingen,
Dat het middel faalt naar recht;

doordat het arrest oordeelt « dat uit de
bepalingen van artikel 40 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen blijkt
dat de vrijstelling kan worden gevraagd
door degene die de bedrijfsactiviteit
staakt· dat niet vereist is dat degene die
de ac1~iviteit voortzet, zijn toestemming
moet betuigen, ook al brengt de vrijstelling voor de eerste, fiscale gevolgan mee
voor de tweede •,
terwijl de vrijstelling van de meerwaarden moet worden beschouwd als
een faculteit en, waar het gaat om een
faculteit, de twee betrokken partijen
daaromtrent moeten overeenkomen, vermits de ene geen beslissing kan nemen
ten nadele van de andere, het fiscaal
recht op dit punt (private verhoudingen)
neutraal zijnde, en deze beslissing moet
genomen zijn v66r het verstrijken van
de aanslagtermijn, zoniet wordt belast
krachtens de artikelen 20, 4°, en 31, 1°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; zodat het arrest ten onrechte oordeelt dat uit de bepalingen van artikel 40
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen blijkt dat de vrijstelling eenzijdig
en zonder akkoord van diegene die er de
gevolgen moet van dragen, wat betreft
de afschrijvingen, mag worden gevraagd

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
25 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en P. Delafontaine,
Kortrijk.
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rechtvaardigingen werden aangenomen
doch aan de andere kant telkens bijkomende te rechtvaardigen uitgaven werden toegevoegd; dat deze werkwijze van
de directeur echter te dezen niet werd
aangeklaagd door de eiser en het hof
van beroep zulks niet ambtshalve mag
Het hoi van beroep dat, geadieerd door onderzoeken; dat het Hof aileen ambtshalve die bezwaren mag onderzoeken die
de voorziening van de belastingplichti- de
belastingplichtige op elk ogenblik van
ge, vaststelt dat de beslissing van de de procedure
voor het Hof mag inroepen;
directeur art. 276, tweede lid, W.I.B.,
dat voormelde toegepa~te compensatie
heeft geschonden doch dat die onwet- tussen
een rechtmatig bevonden ontlastigheid niet overeenkomstig de artt.
278, tweede lid, en 279, tweede lid, ting en een ontoereikendheid van aanW.I.B. is opgeworpen, vermag, behou- slag daar niet bij behoort •,
dens in de gevallen van verval van het
terwijl, eerste onderdeel, naast het
recht tot aanslag of van rechterlijk gewijsde, enkel uitspraak te doen binnen rechtsverval van de aanslagbevoegdheid
de perken van het aanhangig gemaalc- en het rechterlijk gewijsde, de onmogete geschil en is onbevoegd om de vast- lijkheid om een bepaald bezwaar in t~
gestelde onwettigheid ongedaan te rna- dienen (soms overmacht genoemd), ePn
geval uitmaakt waarin de belastingplichken (1).
tige op elk ogenblik van de procedure
die grief mag inroepen; ter zake, zoals
blijkt uit de weergegeven motivering van
(HOUTHOOFD
het arrest zelf blijkt dat, in casu, de beT. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCJEN)
slissing van de directeur zelf een onwettigheid beging - tot daar het arrest -,
die evenwel ipso facto, en. volgens de
ARREST
vaststellingen van het arrest zelf, niet
(A.R. nr. F 1783 N)
meer in een bezwaar kon worden opgeworpen, vermits bezwaar na beslissing
niet meer mogelijk is; zodat het arrest
HET. HOF; - Gelet op het bestre- ten onrechte niet ambtshalve de onwetden arrest, op 11 oktober 1988 door tigheid van de in de beslissing verrichte
het Hof van Beroep te Gent gewe- compensatie, verboden bij artikel 276,
tweede lid, van het Wetboek van de Inzen;
komstenbelastingen, rechtzet, en aldus
de aangewezen wetsartikelen schendt, alOver het eerste middel: schending van thans niet nagaat of het mogelijk was
de artikelen 267, 272, 276 en 278 van het bezwaar in te dienen;
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR MET
WETSSCHENDING TEN NADELE VAN DE BE·
LASTINGPLICHTIGE DOCH DOOR DEZE NIET
OPGEWORPEN BEVOEGDHEID VAN HET
HOF VAN BEROEP OM AMBTSHALVE DE ONWETTIGHEID ONGEDAAN TE MAKEN.

doordat het arrest zegt : « dat, op
grond van het onderzoek ingesteld door
de administratie tijdens de bezwaarschriftprocedure, in de directoriale beslissing ook een nieuwe vermogensafrekening werd opgemaakt, waardoor voor
het aanslagjaar 1979 een vermogensaangroei werd bekomen van 5.778.085 frank,
die wegens de wet van 16.3.1976 op
3.639.651 frank werd behouden, terwijl voor het aanslagjaar 1980 het
vermogensaccres werd verminderd tot
8.305,196 frank; dat hierbij bepaalde
(1) Zie Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 550)

en 18 old. 1985, A.R. nr. F 1110 N (ibid.,
1985-86, nr. 106), en VAN 0RSHOVEN, BehoorJijke rechtsbedeling bij geschillen over directe
rijksbe/astingen, druk 1987, nrs. 296, 314, 316
en 320.

tweede onderdeel, een dergelijke onwettigheid, die met name, slechts in en
door de beslissing van de directeur werd
begaan, en waartegen geen bezwaar mogelijk was, niet valt onder artikel 278,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en niet aan het hof
van beroep moet worden onderworpen
ten laatste binnen de zestig dagen na
het bericht van neerlegging ter griffie,
opdat het hof van beroep zich erover i!OU
uitspreken, maar ambtshalve door het
hof kan worden onderzocht; zodat, voor
zover het arrest de toepassing van artikel 278, tweede lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, als toepasselijk mocht hebben beschouwd, het zodoende dat artikel en de andere aangewezen artikelen schendt; het arrest, ten
slotte, ook niet zegt dat eiser zijn fiscale
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voorziening zou hebben beperkt tot de
grieven erin opgenomen :

Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin de artikelen 267,
272 en 276 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen zouden zijn
geschonden;
Dat het ,middel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Nr. 281
3°

KAMER -

28 januari 1991

1° GRONDWET -

ARTIKEL 11 - GELIJKHEID T.A.V. DE GEMENE LASTEN - BEGRIP.

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - GELIJKHEID T.A.V. DE GEMENE LASTEN -

BEGRIP.

Overwegende dat het middel terecht ervan uitgaat dat de onwettigBUITEN
heid die door de directeur der belas- 3° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - BIJZONDERE AANtingen zou zijn begaan in zijn beSPRAKELIJKHEID - BURENHINDER - HINslissing op het ingestelde bezwaar
DER VEROORZAAKT DOOR OPENBARE WERtegen een aanslag, door de belasKEN - GELIJKHEID T.A.V. DE GEMENE LAStingplichtige niet met een nieuw
TEN - TOEPASSING DOOR DE FEITENRECHbezwaar bij de directeur kan worTER - GEVOLG.
den bestreden; dat daaruit evenwel
niet volgt dat het hof van beroep, 1o en 2° Het beginsel van de gelijkheid
t.a. v. de gemene lasten, dat onder
geadieerd door een voorziening, in
meer is neergelegd in art. 11 Gw.,
elk geval die eventuele onwettigheid
houdt in dat de overheid niet zonder
ongedaan moet maken; dat de belasvergoeding lasten kan opleggen, die
tingplichtige immers het voorwerp
groter zijn dan die welke een particuvan zijn beroep tegen de beslissing
lier in het gemeenschappelijk belang
van de directeur kan beperken, en
moet dragen (1).
het hof van beroep, behoudens verval van het recht tot aanslag of 3° In geval van burenhinder ten gevolge
van openbare werken kan de rechter,
rechterlijk gewijsde, enkel vermag
bij toepassing van het beginsel van de
uitspraak te doen binnen de perken
gelijkheid t.a. v. de gemene lasten, het
van het aanhangig gemaakte gerecht van de eisers niet beperken tot
schil;
de vergoeding van die lasten die de anOverwegende dat het arrest vaststelt dat eiser de in het middel opgeworpen onwettigheid niet tot voorwerp van zijn beroep heeft gemaakt;

dere omwonenden van het door de
overheid geopende bouwterrein niet
ondergaan (2). (Art. 11 Gw.)

Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;

(1) en (2) Uit de door bet Hof gestelde regels
valt af te leiden dat, in geval van burenhinder
ten gevolge van openbare werken, bet beginsel
van de gelijkbeid t.a.v. de gemene lasten
siecbts een bijzondere toepassing is van de
theorie van bet evenwicht tussen de recbten
van de naburige eigendommen waaraan billijkheid ten grondsiag ligt (zie J. KOKELEN·
BERG, TH. VAN SINAY en H. VUYE, « Overzicht
van rechtspraak, Zaken~echt, 1980-1988 »,
T.P.R., 1989, biz. 1689 e.v., mz. nr. 50, biz. 1728
en 1729).
De grens van de ongemakken mag dus niet
worden beoordeeid door vergelijking met de
hinder, die de andere omwonenden ondergaan, maar die grens is bereikt zodra bet
evenwicht is verstoord tussen bet « openbaar
domein » en een particuliere eigendom, d.w.z.
tussen de iasten die de openbare overbeid aan

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en P. Delafontaine,
Kortrijk.

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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(VRJJDAG, HERMANS T. N.M.B.S. T.A.V. DE BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN, STAD BRUSSEL)

ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. 8807)

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

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 544 van het Burgerlijk
Wetboek en ·11 van de Grondwet,
doordat het arrest in redenen, die als
dictum gelden, zegt dat, indien men aanneemt dat de nabuurschapsverbintenis
voor een dergelijk geschil gegrond is op
het beginsel van de gelijkheid voor de
openbare lasten, voor een schadeloosstelling een bijkomende voorwaarde dient te
worden vervuld : het bestaan van een bijzondere schade; dat immers, wanneer
hinder te wijten is aan openbare werken,
men zich niet kan beroepen op de gelijkheid tussen het recht van de gelaedeerde
en dat van de verstoorder, aangezien die
rechten ongelijk zijn, maar wel en veeleer op de verstoring van het evenwicht
tussen de rechten van eiser en die van
andere eigenaars die geen schade lijden,

573

terwijl zij zich in een objectieve vergelijkbare toestand bevinden; dat zodoende
de eisers zich moeten beroepen op een
bijzondere schade en niet op gelijk welke hinder en ongemakken die de openbare werken tevens aan alle omwonenden van die werken veroorzaken,

terwijl de in aanmerking te nemen
schade moet worden beoordeeld volgens
de lasten die verweerster kon opleggen
en die de eisers moesten ondergaan in
het gemeenschappelijk belang en niet op
grond van de toestand van de eisers in
vergelijking met de andere naburen; het
feit dat de hinder buitengewoon groot is,
moet worden beoordeeld binnen de nabuurschapsbetrekkingen tussen de veroorzaker van de hinder en de gelaedeerde en niet tussen deze en diens naburen,
die zich in dezelfde toestand bevinden :

I
I

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers geen juridische
grondslag voor hun vordering aanwijzen en oordeelt dat die grondslag
berust op het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten;

\

Overwegende dat dit beginsel, dat
onder meer is neergelegd in artikel
11 van de Grondwet, inhoudt dat de
overheid niet zonder vergoeding lasten kan opleggen, die groter zijn
dan die welke een particulier in het
gemeenschappelijk belang moet dragen;

(Vervolg noot van vorige biz.)
de particulieren in het gemeenschappelijk belang mag opleggen, enerzijds, en de bescherming van de private eigendom; anderzijds.
Zou het trouwens billijk zijn dat de schade,
die de eigenaar van een erf. lijdt, wordt beoordeeld naar rata van de toestand van buren die
hun rechten misschien minder goed beschermen dan hijzelf? Zou het billijk zijn te aanvaarden dat in de onderstelling dat verschillende naburige eig£maars afzonderlijk buitengewoon grote ongemakken ondergaan, aileen
- indien er eel). is - een enkele onder hen,
die doet blijken van een nog grotere schade,
die de anderen niet hebben ondergaan, schadeloosstelling kan vorderen? Men kan bezwaarlijk dergelijke gevolgen aannemen, die
in strijd zijn met de geest van art. 11 Gw. Een
minieme,. maar bijzondere schade komt niet
meer in aanmerking dan een belangrijke schade waaraan geen enkele eigenaar zou ontsnappen, die zich in een zelfde objectief vergelijk-

{Zie vervolg noot op volgende kolom.)

(Vervolg noot van vorige kolom.)
bare toestand bevindt. Nu het Hof blijkbaar
nooit de theorie van het evenwicht tussen de
rechten van de naburige eigendommen heeft
afgekeurd, kan men wei denken dat het daarvan niet afwijkt in geval van burenhinder wegens openbare werken (Cass., 6 april 1960,
twee arresten, volt., terechtz., A.C., 1960, 722,
met cone!. eerste adv.-gen. P. Mahaux, toen
adv.-gen., in Bull. en Pas., 1960, I, 915; 31 okt.
1975, A.C., 1976, 285; 2 juni 1983, A.R. nr. 6667;
ibid., 1982-83, nr. 549), ook al heef.t het middel, i'
wat de bestreden beslissing ook doet, zoals i.e.
de zaak bekeken op het terrein van de gelijkheid voor de openbare lasten. (Zie evenwel J. 1,
HANSENNE, « Examen de jurisprudence sur les
biens, 1970 a 1975 •, R.C.J.B., 1977, biz. 117; J.
HANNEQUART, « La responsabilite et les troubles de voisinage », in « Le droit de Ja construction et l'urbanisme », Ed. Jeune Barreau
de Bruxelles, 1976, biz. 150).
J.F.L.

I
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Overwegende dat het arrest, door
het recht van de eisers te beperken
tot de vergoeding van de lasten die
de andere omwonenden van het
bouwterrein van verweerster niet
ondergaan, artikel 11 van de Grandwet schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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28 januari 1991

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ARBEJDSGERECHTEN - BEVOEGDHEID - WERKSTAKING.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEDIENDE WERKSTAKING - ARBEIDSGERECHTEN - BEVOEGDHEID.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist
dat het recht van de eisers beperkt
is tot de bijzondere schade die de
andere omwonenden niet hebben 3° WERKSTAKING, UITSLUITING """
WERKSTAKING - ARBEIDSGERECHTEN - BEondergaan en dat de opdracht van
VOEGDHEID - BEGRIP.
de deskundige alleen op die schade
betrekking heeft uitspraak doet over
de kosten; verwerpt de voorziening
voor het overige; verwerpt de tegen 1°, 2° en 3° De arbeidsgerechten zijn be·
voegd om kennis te nemen van indivi~
de Belgische Staat gerichte vordeduele geschillen inzake arbeidsoverring tot bindendverklaring van het
eenkomsten, zelfs in geval van staarrest; verklaart het onderhavige arking, en de feitenrechter kan zich te
rest bindend voor de Stad Brussel;
dier gelegenheid erover uitspreken of
de bedoeling van de betrokken werkbeveelt dat van dit arrest melding
nemers bij hun weigering om het werk
zal worden gemaakt op de kant van
te hervatten, aldan niet redelijk is (1).
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
(Art. 578, 1°, Ger.W.; art. 1 Wet Prestaveroordeelt de eisers in de kosten
ties Algemeen Belang; art. 35, eerste
van de tegen de Belgische Staat geen tweede lid, Arbeidsovereenkomstenrichte vordering tot bindendverklawet 3 juli 1978.)
·
ring van het arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver(1) De arbeidsgerechten zijn, in de regel, bewijst de aldus beperkte zaak naar
voegd om kennis te nemen van de individuele
het Hof van Beroep te Luik.
arbeidsgeschillen of geschillen in verpand met

1-----------"--------

het werk, zodra een collectief arbeidsgeschi!.
een individuele wending neemt tussen de
werkgever en bepaalde personeelsleden of eert
van hen, en te dier gelegenheid, kan de feitenrechter zich erover uitspreken of de eisen van
die werknemers of van die werknemer a! dan
niet redelijk zijn, alsmede over de standpunten van de partijen, wanneer hij onder meer
oordeelt over de omstandigheden, waarin de
staking is ontstaan of wordt voortgezet, en de
redenen van de werkgever om niet toe te ge-----------------~ ven (zie « Le droit de greve dans le secteur
prive », plecht. openingsrede van proc.-gen.
(3) Het O.M. had ook geconcludeerd tot ge- Demanet, v66r het Arbeidshof te Bergen, van
deeltelijke vernietiging, maar het was van oar- 2 sept. 1988 en van 4 sept. 1989, J.T.T., 1988,
dee! dat de vorderingen tot bindendverklaring biz. 397 e.v., inz. de nrs. 15; e, 28/4, en ibid.,
van het arrest, die niet worden gepub!iceerd, 1990, biz. 69 e.v., inz. de nrs. 3, 10, 12 en 25 tot
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk waren. 33).

28 januari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3)
van de h. Leclercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Biitzler, De Gryse, De
Bruyn en Van Ommeslaghe.
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(DE PATOUL, DELANDE, GEULETTE
T. ALFA WUISE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8978)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1989 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van aile
bepalingen van de wet van 19 augustus
1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, houdende het
recht om, wegens staking, het overeengekomen werk niet te verrichten, van de
artikelen 1134, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 17, 1° ben 2°, 28, 29, 35, inzonderheid het eerste en tweede lid, van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978 en 578 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest aan de eisers hun
rechtsvordering tot betaling van een
compensatoire opzeggingsvergoeding en
een vergoeding wegens onrechtmatig
ontslag ontzegt op grond dat : « 1°) op nationaal vlak, geen enkele wet bestaat
over het stakingsrecht en a fortiori over
de wijze waarop dit wordt uitgeoefend.
Het dan ook nutteloos is na te gaan of
deelneming aan een werkstaking al dan
niet wettig is. Voorts, volgens de bepalingen van artikel 578 van het Gerechtelijk
Wetboek, de bevoegdheid van de arbeidshoven en -rechtbanken beperkt is tot de
individuele geschillen inzake arbeidsovereenkomsten. Het (arbeids)hof dus
niet bevoegd is om te beslissen dat een
werkstaking al dan niet wettig en regelmatig is. Het enkel moet beslissen of de
gedraging van de ontslagen werknemer
al dan niet een dringende reden opleverde. Bij de beoordeling van die gedraging,
het (arbeids)hof rekening moet houden
met aile gegevens van de zaak. 2°) Het
(arbeids)hof .erop wijst dat sinds 29
maart 1985 geen van de (eisers) nog wilde werken, terwijl zij zich die dag op de
plaats van het werk bevonden. Hun bedoeling hoofdzakelijk was op de heer Nakasone, die eerder om dringende redenen was ontslagen, opnieuw in dienst te
doen nemen. De bevindingen van deurwaarder Verhamme zulks bevestigen.
Het (arbeids)hof moet nagaan of die houding van de (eisers) verenigbaar is met
hun contractuele verbintenissen en ook
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met de bepalingen van artikel 17, eerste
en tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en of de
eventuele fout een dringende reden oplevert. Men daarom enkele beginselen in
herinnering moet brengen : 1. de tijdelijke stopzetting van de arbeid door een
of verschillende werknemers om hun solidariteit te betuigen met een gestrafte of
ontslagen werkgezel, op zichzelf, de arbeidsverhouding niet doet eindigen (zie
Cassatie 14 april 1980, R. W., 1980-81, kol.
979 + noot Rigaux); zij uiteraard evenmin een dringende reden is. 2. De stakende werknemer of werknemers verzuimen zodoende een wezenlijk bestanddeel
van de overeenkomst uit te voeren : het
overeengekomen werk te verrichten. Of
zij nu al bij een vakbond zijn aangesloten of niet, de gedraging van de werknemers is enkel aanvaardbaar als het nagestreefde doel wettig en redelijk is. 3.
De clausules betreffende de sociale vrede
in de coilectieve overeenkomsten zijn
niet bindend voor elke werknemer afzonderlijk (R. Roels : « La greve et les consequences sur les relations contractuelles », J.T.T., 1977, p. 232; Arbeidsrechtbank van Brussel, 4 februari 1977, J.T.T.,
1977, p. 239 + noot Desolre). Het beginsel is van toepassing op aile werknemers
ongeacht of zij al dan niet bij een vakbond zijn aangesloten. Nochtans dient te
worden onderzocht of de werknemer
geen misbruik heeft gemaakt van een
mogelijkheid, die hem door de rechtsleer
en rechtspraak zijn toegekend. Toepassing in casu: De (verwerende) vennootschap heeft met toepassing van een aan
artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 ontleend recht de
heer Nakasone ontslagen om een dringende reden. Niet is aangetoond dat de
werkgever dat recht onrechtmatig heeft
toegepast. Voorts, de wettigheid en de
wettelijkheid van die beslissing, volgens
hetzelfde artikel 35, wordt getoetst door
de arbeidsgerechten en niet door de andere werknemers van het bedrijf. Volgens het (arbeids)hof het door de (eisers)
nagestreefde doel niet te rechtvaardigen
was. Immers, zo al de werkgever die een
personeelslid om een dringende reden
ontslaat, zich vergist heeft of zonder reden te vlug heeft gehandeld, wat te dezen niet is bewezen, niet 48 uur later,
om zijn geloofwaardigheid niet te verliezen, zal terugkomen op de beslissing die
reeds effect heeft gesorteerd. Gelet op de
voormelde overwegingen, de (eisers) die
na de hun op 29 augustus 1985 gedane
aanmaning, het werk niet hebben willen
hervatten, een grove fout hebben begaan
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die een dringende reden oplevert. Het
beroepen vonnis dus dienaangaande
moet worden bevestigd, zonder dat de
andere in de ontslagbrief aangevoerde
grieven behoeven te worden onderzocht »,

dat het integendeel zegt dat « de tijdelijke stopzetting van de arbeid
door een of meer werknemers om
hun solidariteit te betuigen met een
gestrafte of ontslagen werkgezel op
zichzelf de arbeidsverhouding niet
terwijl de dringende reden op grond doet eindigen »;

waarvan een werkgever de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding
kan bei:Hndigen, naar luid van artikel 35,
inzonderheid het eerste en tweede lid ervan, moet bestaan in· een delictuele of
contractuele fout; de wet van 19 augustus
~t948 impliceert dat de werknemer recht
heeft oni, in geval van staking, het overeengekomen werk niet te verrichten en
derhalve, in afwijking van de artikelen
1134 van het Burgerlijk Wetboek en 17,
1° en 2°, van de wet van 3 juli 1978, de
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenis niet uit te voeren, welke
overeenkomst krachtens de artikelen 28
en 29 van de wet van 3 juli 1978 geschorst is; krachtens artikel 578 van het
Burgerlijk Wetboek, de arbeidsgerechten
niet bevoegd zijn om de redenen van een
staking te beoordelen; een . werkstaking
derhalve op zichzelf niet kan worden
aangemerkt als een onrechtmatige daad,
op grond waarvan de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding kan worden
beeindigd; daaruit volgt dat het arrest
dat vaststelt dat de eisers deelnamen
aan een staking, en beslist dat als een
dringende reden wordt beschouwd, het
enkele feit dat geen gevolg werd gegeven
aan het bevel van de werkgever om het
werk te hervatten, en dus het enkele
feit, zichzelf beschouwd, dat de staking
wordt voortgezet, en zulks om de redenen waaruit enkel valt af te leiden dat
het doel van de staking hoofdzakelijk
erin bestond dat de werkgever zou afzien van het ontslag van de heer Nakasone om dringende redenen, welke maatregel de werkgever mocht nemen en die
enkel kon worden gecontroleerd door de
arbeidsgerechten, en men terecht niet
kon aannemen dat hij die maatregel achtenveertig uur later had kunnen intrekken, alle in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, · anderzijds, het
arrest aanneemt dat « volgens _de
bepalingen van artikel 578 van het
Gere(,!htelijk Wetboelc de bevoegdheid van de arbeiqshoven en ·ar~
~beidsrechtbanken · beperkt
is . tot
de individuele geschillen inzake
arbeidsovereenkomsten; het (arbeids)hof dus niet bevoegd is om te
beslissen dat een werkstaking al
dan niet wettig en onregelrriatig is;
het enkel moet beslissen of de g~
draging van .de ontslagen werknemer al dan niet een dringende reden opleverde »;
·
Dat het arbeidshof, dat ooideelt
dat de bedoeling van de eisers om
het. werk niet te willen hervatten,
niet redelijk was, en: op die grond
beslist dat zij « een grove fout hebben begaan die een dringende reden
oplevert », zich, zonder enige in het
middel aangewezen wetsbepaling te
schenden, ertoe beperkt uitspraak te
doen over individuele geschillen tussen de eisers en verweerster betreffende de toepassing van artikel 35
van de wet van 3 juli 1978;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers i:r'l
de kosten.

Overwegende dat, enerzijds, het
arrest niet beslist dat deelneming
28 januari 1991 - 3" kamer - Voorzitaan een werkstaking op zichzelf ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter wordt beschouwd als een onrecht- Verslaggever: mevr. Charlier -, Gelijkmatige daad op grond waarvan de luidende conclrisie. van de h .. LeClercq,
overeenkomst zonder opzegging of advocaatcgeneraal · - Adirocaten : · mrs.
vergoeding kan worden beeindigd; Draps en Van Ommeslaghe.
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mer met drie rechters had verzonden)
verder te behandelen als ongegrond verwerpt,
KAMER -

29 januari 1991

terwijl, krachtens aiiikel 292, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, elk
vonnis dat wordt gewezen door een rechRECHTERLIJKE ORGANISATIE - Air ter die vroeger bij het uitoefenen van
GEMENE BEGRIPPEN- SAMENSTELLING VAN een ander rechterlijk ambt reeds kennis
HET RECHTSCOLLEGE - ALLEENRECHTSPRE- genomen heeft van de zaak nietig is, .en
KEND RECHTER - VERWIJZING NAAR EEN uit artikel 195 van dat wetboek voortKAMER MET DRIE RECHTERS - CUMULATIE vloeit dat de ambten van « alleenzetelend rechter » en dit van « rechter die zeVAN AMBTEN.
telt in een meervoudig samengestelde
kamer » van mekaar te onderscheiden
De rechter, die als alleensprekend rech- rechterlijke ambten uitmaken, zodat, het
ter ten verzoeke van de beklaagde de bestreden arrest, door het afwijzen van
zaak verwijst naar een kamer met drie het beroep van eiser,. de artikelen. 292 en
rechters en daarna zelf in dat rechts- 195 van het Gerechtelijk Wetboek
college zitting neemt, is geen rechter schendt:
die bij het uitoefenen van een ander
rechterlijk ambt reeds kennis heeft genomen van de zaak. (Artt. 91, tweede
Overwegende dat de rechter .in de
lid, en 292, tweede lid, Ger.W.) (1)
rechtbank van eerste aanleg, aange(BEELS
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. ONDERWIJS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3125)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arr~st, op 13 december 1988
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht · is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 292 en 195 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het hoger beroep
van eiser tegen het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zevende kamer, van 5 januari 1987, waarbij
werd beslist de zaak in dezelfde samenstelling (dit is met inbegrip van de voorzitter die de zaak als alleenzetelend
rechter op vraag van eiser naar een ka(1) Zie Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 3530,
A.C., 1988-89, nr. 632, en 22 jan. 1991, A.R. nr.
4213, ibid., 1990-91, nr. 265.

wezen om zitting te houden als enige rechter, geen rechterlijk ambt
uitoeferit onderscheiden van dat van
de rechter in dezelfde rechtbank die
zitting neemt in .een kamer met drie
rechters;
· ·
Overwegende dat hieruit volgt dat
de rechter, die als enige rechter, op
het verzoek van de beklaagde, met
toepassing van artikel 91, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
de zaak verwijst naar een kamer
met drie rechters en die .in die kamer zelf zitting neemt, geen rechter
is die bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt reeds kennis
heeft genomen van de zaak;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 januari 1991 - 2~ kamer - Voorzitter en verslaggever: de h .. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. L.J. Martens,
Gent.
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Overwegende dat eiser bij beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN Hasselt werd verwezen naar de corAPPELRECHTER - AANVULLENDE OMSCHRIJ·
rectionele rechtbank ter zake van :
VING VAN HET STRAFBAAR FElT.
A. valsheid in geschrifte,. en B. gebruik van vervalste geschriften; ·dat
2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN hij door de Correctionele Rechtbank
AANVULLENDE OMSCHRIJVING VAN HET
te Hasselt van die telastleggingen
STRAFBAAR FElT.
werd vrijgesproken bij vonnis van 9
1° en 2° De appelrechter vermag een be- februari 1988 en dat tegen dit vonklaagde niet te veroordelen wegens nis hoger beroep werd ingesteld
een misdrijf waarvoor die niet naar de door verweerster, burgerlijke partij,
correctionele rechtbank was verwezen en door het openbaar ministerie;
noch voor de rechtbank was gedagvaard en waarvoor hij in eerste aanleg
evenmin vrijwillig was verschenen,
ook niet als de appelrechter constateert dat het feit van de aanvullende
tenlastelegging hetzelfde is als het oorspronkelijk ten laste gelegde feit en
hij een enkele straf uitspreekt (1).
(VANDEBEEK T. ROYAL INSURANCE N.V.)

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van het
hof van beroep van 27 juni 1989 vermeldt dat eiser op vordering van het
openbaar ministerie « bijkomend »
in betichting werd gesteld wegens
oplichting ten nadele van verweerster;

Overwegende dat het arrest - na
te hebben geconstateerd dat « de fei(A.R. nr. 4282)
ten van voormelde bijkomende tenlastelegging dezelfde zijn als deze
die het voorwerp uitmaakten van
HET HOF; - Gelet op het bestre- het strafonderzoek en de vervolden arrest, op 5 januari 1990 door ging » en dat « (eiser) zich hierop
het Hof van Beroep te Antwerpen (heeft) kunnen verdedigen » - eiser
gewezen;
schuldig verklaart aan de hem « sub
A en B (... ) oorspronkelijk ten laste
I. In zoverre de voorziening ge- gelegde feiten alsook aan het (hem)
richt is tegen de beslissing op de voor het hof (van beroep) bijkomend
strafvordering tegen eiser :
ten laste gelegde feit » en hem wegens alle telastleggingen samen verOver het ambtshalve aangevoerde mid- oordeelt tot een enkele straf;
ARREST

del: schending van de artikelen 182, 211
van het Wetboek van Strafvordering en
(1) Zie Cass., 9 dec. 1975 (A.C., 1976, 444); 24
nov. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 189), en noot R.D.;
15 jan. 1987, A.R. nr. 7624 (A.C., 1986-87, nr.
285), 12 s~pt. 1989, A.R. nr. 3134 (A.C., 1989-90,
nr. 26), 9 Jan. 1990, A.R. nr. 3269 (A.C., 1989-90,
nr. 283), 6 maart 1990, A.R. nr. 3493 (A.C.,
1989-90, nr. 407), 26 juni 1990, A.R. nr. 3535
(A.C., 1989-90, nr. 627), en noot R.D.; 4 sept.
1990, A.R. nr. 3912 (A.C., 1990-91, nr. 5). R.
VERSTRAETEN, « Kwalificatieperikelen voor de
appelrechter in strafzaken », R. W., 1988-89, 21,
nrs. 8 tot 10.

Overwegende dat het arrest, door
aldus eiser schuldig te verklaren en
te veroordelen wegens een misdrijf
waarvoor hij niet naar de correctionele rechtbank was verwezen noch
voor die rechtbank was gedagvaard
en waarvoor hij in eerste aanleg
evenmin vrijwillig was verschenen,
de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt;

~-----,
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

--::-T

(TOULMAND)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8714)

HET HOF; - Gelet op het op 27
november 1990 ter griffie van het
29 januari 1991 - 2• kamer - Voorzit- Hof ingediend verzoekschrift tot
ter en verslaggever: de h. D'Haenens, verwijzing van een rechtbank naar
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende een andere op grond van gewettigde
conclusie van de h. du Jardin, advocaatverdenking;
generaal.

Nr. 285
2"

KAMER -

30 januari 1991

Overwegende dat eiser betoogt
dat hij bij een vonnis dat op 14 februari 1990 bij verstek was gewezen
op de terechtzitting die werd voorgezeten door Philippe De Keyser,
rechter-plaatsvervanger in de Politierechtbank te Seneffe, tot zware
geldboeten is veroordeeld en vervallen verklaard is van het recht tot
sturen; dat hij tegen dat vonnis verzet heeft gedaan op 14 november
1990; dat hij op 24 november 1990 tegen
die
rechter-plaatsvervanger
klacht heeft ingediend wegens diens
houding tijdens de behandeling van
de zaak voor de rechtbank;

Overwegende dat uit de door eiser
uiteengezette gegevens niet valt af
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN te leiden dat geen van de rechters
GEWE'ITIGDE VERDENKING - VERDENKING
waaruit de Politierechtbank te SeNIET AF TE LEIDEN UIT DE DOOR DE ElSER
neffe is samengesteld, niet in staat
UITEENGEZE'ITE GEGEVENS AFWIJZING
zou zijn te dezen uitspraak te doen
VAN HET VERZOEK.
op een onafhankelijke en onpartijdige wijze of bij de publieke opinie
Het verzoek tot verwijzing van een zaak gewettigde twijfel zou wekken aanvan een rechtbank naar een andere gaande hun geschiktheid om op die
wegens gewettigde verdenking wordt wijze uitspraak te doen;

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK

door het Hof afgewezen wanneer uit
de door de eiser uiteengezette gegevens niet valt af te leiden dat geen van
de rechters welke die rechtbank vormen, in staat zou zijn ter zake op een
onafhankelijke en onpartijdige wijze
uitspraak te doen of dat die gegevens
bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden wekken aangaande hun geschiktheid om de zaak op zodanige
wijze te behandelen (1).

-----------------1
(1) Cass., 19 nov. 1986, A.R. nr. 5432 (A.C.,
1986-87, nr. 175).

Dat het verzoek niet gegrond is; ·

Om die redenen, wij st het verzoek
af; verwij st eiser in de kosten.
30 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h .. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. C.A. Dawagne, Charleroi.
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3° Een geschil over de samenhang van

telastleggingen is geen geschil inzake
bevoegdheid, in de zin van art. 416 Sv.
(3).

2• KAMER - 30 januari 1991

4° Een geschil over de ontvankelijkheid

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

-

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

3° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID OVER DE SAMENHANG.

4o BEVOEGDHEID

EN

GESCHIL

AANLEG

-

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - GESCHIL
OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE
STRAFVORDERING.

5° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN- TERMIJN- ONTVANKELIJKHEID BESCHIKKING TOT VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK HOGER BEROEP VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HOGER BEROEP
ONTVANKELIJK DOCH NIET GEGROND VERKLAARD - GEEN UITSPRAAK OVER EEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL.

1°

De vraag of een partij voor het onderzoeksgerecht eeq exceptie van onbevoegdheid heeft bpgeworpen, kan niet
worden beantwoord aan de hand van
de kwalificatie die zij aan haar verweermiddel heeft gegeven, doch dient
te worden beantwoord aan de hand
van het werkelijke onderwerp van het
geschil (1).

2° Er is een bevoegdheidsgeschil, in de
zin van art. 416 Sv., wanneer wordt

aangevoerd dat de rechter zich de bevoegdheden van een ander rechtscollege heeft toegeiHgend, zodat daardoor
een rechtsconflict kan ontstaan waaraan enkel een regeling van rechtsgebied een einde kan maken (2).

(1) (2) en (5) Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975,
275) en 30 riov. 1976 (A.C., 1977, 371), en noot
E.K.; 10 feb. 1987, A.R. nr. 740 (ibid., 1986-87,
nr. 347), en noot R.D.; 12 april 1989, A.R. nr.
7392 (ibid., 1988-89, nr. 451).

van de strafvordering is geen geschil
inzake bevoegdheid, in de zin van art.
416 Sv. (4).
5° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat de verdachte v66r de eindbeslissing heeft ingesteld tegen het arrest van ·de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder een geschil
inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten te beslechten, het hoger beroep van die verdachte tegen de
beschikking van de raadkamer die
hem naar de correctionele rechtbank
verwijst, ontvankelijk doch ongegrond
verklaart, ook al verklaart dit arrest
verkeerdelijk uitspraak te doen over
een exceptie van onbevoegdheid (5).
(BUYSE, BURNOTTE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8773)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten nrs. 2026 en 2027, op 15
november 1990 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen twee beslissingen op de hogere beroepen tegen
een en dezelfde beschikking van de
raadkamer; dat er grond bestaat tot
voeging;
Overwegende dat de arresten het
hoger beroep van de beide eisers tegen de beschikking van de raadkamer die hen naar de correctionele
rechtbank verwijst, ontvankelijk
verklaren in zoverre die hogere beroepen gericht zijn tegen de beslissing waarbij de raadkamer impliciet
uitspraak heeft gedaan over een
(3) Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975, 275); 2 feb.
1982, A.R. nr. 7120 (A.C., 1981-82, nr. 332), en
noot A.T.
(4) Cass., 8 okt. 1986, A.R. nr. 5237 (A.C.,
1986-87, nr. 72).

,_ ___ ----------- -_:__
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door de twee eisers opgeworpen bevoegdheidsgeschil, de hogere beroepen voor het overige niet ontvankelijk verklaart, ze binnen de perken
van het ontvankelijk verklaarde gedeelte niet gegrond verklaren en de
bestreden beschikking bevestigen;
Overwegende dat krachtens artikel 416 vail het Wetboek van Strafvordering beroep in cassatie tegen
voorbereidende arresten en arresten
van onderzoek of tegen in laatste
aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort ee:~~st openstaat na het
eindarrest of eindvonnis, behalve
wanneer het beroep gericht is tegen
beslissingen over een bevoegdheidsgeschil;
Overwegende dat niet de door eiser aan zijn verweermiddel gegeven
omschrijving bepaalt of eiser een
exceptie van onbevoegdheid heeft
opgeworpen, maar het werkelijk onderwerp van dat geschil;
I. Wat de eiser Daniel Buyse betreft:
Overwegende dat eiser die samen
met andere personen ervan verdacht wordt dat hij in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in
samenhang, elders in Belgie de artikelen 1, 6, 16, 19 van de Geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 (telastlegging C.16), alsook de artikelen
322 en 324 van het Strafwetboek (telastlegging J) heeft overtreden, voor
de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling had betoogd
dat « er wat hem betreft geen enkele juridisch aannemelijke band bestand met de feiten die elders in het
dossier voor alle medeverdachten in
aanmerking genomen zijn » en dat
« aangezien de telastlegging J tegen
hem (bij gebrek aan bewijzen) niet
bewezen kon worden verklaard, de
raadkamer niet bevoegd was om
kennis te nemen van de telastlegging C.16, zelfs al was deze bewezen »;
Overwegende dat eiser aldus niet
beweerde dat het onderzoeksgerecht, indien het in de zaak uit-
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spraak zou doen, zich de bevoegdheid van een andere rechterlijke
instantie zou toeeigenen; dat hij
geen geschil inzake bevoegdheid in
de zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering opwierp,
doch een geschil inzake de samenhang van de telastlegging C.16 met
de telastlegging J en met de tegen
de overige verdachten in aanmerking genomen feiten;
II. Wat de eiser Roger Burnotte
betreft:
Overwegende dat eiser die samen
met anderen ervan verdacht werd in
dezelfde omstandigheden van tijd,
plaats en, in samenhang, een overtreding te hebben gepleegd van de
artikelen 196, 197, 322, 324, 454, 455,
456 van het Strafwetboek (telastleggingen A.1, G.5 en J), 1, 2, 6 van de
wet van 24 februari 1921 betreffende
het verhandelen van de gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (telastlegging B), 1, 6, 16 en
19 van de Geneesmiddelenwet _van
25 maart 1964 (telastlegging C.5),
voor de raadkamer en de kamer van
inbeschuldigingstelling had betoogd
dat « het onderzoek van de zaak
heeft uitgewezen dat (eiser) het
slachtoffer was van uitlokking (door
bestelling van produkten) waarvoor
een regelmatige vergunning bestaat
in de aangrenzende landen ... dat de
bestelling vanuit Luxemburg in de
Duitse Bondsrepubliek moest worden geleverd ... dat, gezien de aard
van de feiten, de vervolgingen wegens het territorialiteitsbeginsel niet
ontvankelijk zijn »;
Overwegende dat eiser aldus
evenmin beweerde dat het onderzoeksgerecht zich de bevoegdheid
van een ander onderzoeksgerecht
zou toeeigenen indien het uitspraak
zou doen in de zaak; dat hij evenmin een geschil inzake bevoegdheid
in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering opwierp
doch een geschil inzake de ontvankelijkheid van de strafvordering;
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Overwegende dat ·bijgevolg de beschikking voor geen van beide eisers uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering; dat het hier gaat om
een voorbereidende beschikking en
een beschikking van onderzoek; dat,
in weerwil van de gebruikte termen,
de bestreden arresten van dezelfde
aard zijn, zodat de voorzieningen,
nu zij zijn ingesteld v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk zijn;

een georganiseerde groep personen
met als doel op personen of eigendommen aanslagen te plegen die een misdaad of een wanbedrijf opleveren alsook de bewuste wil oin van die georganiseerde groep lid te zijn (1).
{BAJRAMI, NEISEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 8777)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1990
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen hetzelfde arrest; dat er grond bestaat tot voeging;

Om die redenen, ongeacht de door
de eiser Buyse aangevoerde middelen, in zoverre zij geen betrekking
hebben op de ontvankelijkheid van
zijn cassatieberoep en ongeacht de
memorie van de eiser Burnotte die
immers buiten de bij artikel 420bis
van het Wetboek van Strafvordering
Op de voorziening van Andre Neibepaalde termijn is ingediend; versen:
werpt de voorzieningen; .veroordeelt
iedere eiser in de kosten van zijn
A. In zoverre de voorziening gevoorziening.
richt is tegen de beslissing op de
30 januari 1991.- 2• kamer - Voorzit~ strafvordering,
ter: de h. Stranard, voorzitter - Ver1) ...
slaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
2) waarbij eiser wordt veroordeeld
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca- we gens de overige hem ten laste ge~
ten : mrs. P. Quarre en E. Delhuvenne, legde feiten :
Brussel.
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 322 en 323
van het Strafwetboek,
doorda.t het bestreden arrest de strafvordering, die tegen eiser is ingesteld
wegens de telastleggingen 1, 2, 3a, 3b, 5
en 6 van zaak I, E14 tot E17, E20, E21,
E23, E24, LlO, Lll, L14, Ll6, Ll8, Nl, P,
Y4, Z4; AA4, 2°, en AA5 van zaak II
(vroeger VI) niet verjaard verklaart en
hem wegens die telastleggingen te zaNr. 287
men veroordeelt tot een gevangenisstraf
van 15 jaar, op grand dat « alle feiten,
2• KAMER - 30 januari 1991
die ten laste (van eiser) blijven, met uitzondering evenwel van de telastlegging
P van zaak II (vroeger VI), in de veronderstelling dat ze bewezen zouden zijn,
VERENIGING VAN BOOSDOENERS
MISDRIJVEN OMSCHREVEN IN DE ARTr. 322 de opeenvolgende en doorlopende, zonder onderbreking van meer dan drie jaar
EN 323 SW. - BESTANDDELEN.
De misdrijven bepaald bij de artt. 322 en
323 Sw. hebben als gemeenschappelijk
(1) Cass., 4 dec. 1984, A.R. nr. 8290 (A.C.,
wezenlijk bestanddeel het bestaan van 1984-85, nr. 210) ..
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voortdurende uiting zijn van hetzelfde betrokken personen niet !anger een deropzet; ... dat ... de verjaring van de straf- gelijke georganiseerde groep vormen,
vordering is ingegaan op 21 mei 1984; ... zelfs als wapens of andere voorwerpen
dat de telastlegging N1 (het feit dat eiser die aanvankelijk werden gebruikt bij het
de aansteker of het hoofd van een ver- plegen van de strafbare feiten door de
eniging is geweest die tot doel had aan- groep in handen blijven van sommigen
slagen te plegen op personen of op ei- van zijn leden; eiser te dezen in zijn congendommen,. door het plegen van misda- clusie betoogde dat de vereniging die zou
denwaarop de doodstraf of dwangarbeid bestaan hebben tussen hem zelf en
staat, of daarin enig bevel heeft gevoerd) Duczyk uiterlijk op 8 oktober 1982 was
bewezen is ·gebleven; dat (eiser) welis- ontbonden (zie de door eiser voor het hof
waar met Duczyk geen roofoverval meer van beroep neergelegde conclusie, blz.
heeft gepleegd sedert eind 1982; dat (ei- 10); uit de vaststellingen van het bestreser) vergeefs in zijn conclusie betoogt den arrest niet blijkt dat eiser en
dat de vereniging van boosdoeners se- Duczyk nag na die datum « een bende
dertdien was ontbonden; dat immers het zouden hebben gevormd die in staat was
enkele feit van het bestaan van die ver- op het geschikte ogenblik toe te slaan •;
eniging al strafbaar is, oak al zou het de overweging dat Duczyk pas na 21 mei
niet bepaard zijn gegaan met of gevolgd 1984 • de wapens van hun vereniging
zijn door enig bijzonder misdrijf; ... dat heeft doorverkocht aan een derde geen
Duczyk te dezen (met eiser) in contact is voldoende wettelijke grondslag oplevert
gebleven na de " beeindiging van hun sa- voor de beslissing volgens welke • de
menwerking " en dat het door toedoen vereniging van boosdoeners ten vroegste
van (eiser) is dat Duczyk Londot en Arbe pas op 21 mei 1984 is ontbonden •
heeft ontmoet en samen met hen roof- (schending van de artikelen 322 en 323
overvallen heeft gepleegd; dat Duczyk van het Strafwetboek);
(en eiser) nag altijd in het bezit waren
van de wapens die verborgen waren in
tweede onderdeel, uit het motief dat
de op naam van Bricout in de Generale • Duczyk in contact met (eiser) is gebleBankmaatschappij gehuurde kluis, die ven na " de beeindiging van hun samenwerd opgezegd op 9 maart 1983; dat werking" en dat het door toedoen van
Duczyk heeft verklaard dat hij na "de (eiser) is dat Duczyk Londot en Arbe
beeindiging van hun samenwerking " heeft ontmoet en samen met hen roofvoorgesteld heeft hun wapens te verko- overvallen heeft gepleegd • niet kan worpen; dat Duczyk, die op 17 september den opgemaakt of het • contact • dat tus1990 nogmaals werd ondervraagd, gepre- sen Duczyk en eiser was blijven bestaan,
ciseerd heeft dat de wapens van hun ver- moest worden beschouwd als een werkeeniging, die in die kluis waren opgebor- lijke organisatie waardoor de beide mangen, aan Londot zijn verkocht onmiddel- nen, bij wie zich nadien Londot en Arbe
lijk na de eerste roofoverval die hij voegden, « in staat zouden zijn geweest
samen met hem heeft gepleegd, dat is op het geschikte ogenblik toe te slaan •;
kart na 21 mei 1984; ... dat bijgevolg de het arrest voor het overige niet vaststelt
vereniging van boosdoeners ten vroegste tot welke datum dat • contact • is blijven
op 21 mei 1984 is ontbonden en dat de bestaan; het arrest bijgevolg met de boverjaring van de wegens dat feit inge- ven aangehaalde redengeving geen wetstelde strafvordering pas vanaf die da- telijke grondslag geeft aan de beslissing
tum begint te lopen ... dat zulks wegens volgens welke • de vereniging van booshet bestaan van eenheid van opzet oak doeners ten vroegste pas op 21 mei 1984
geldt voor alle overige tegen (eiser) be- is ontbonden • (schending van de artikewezen verklaarde feiten, met uitzonde- len 322 en 323 van het Strafwetboek); die
ring van de telastlegging P •,
redengeving althans het Hof niet in
staat stelt de bestreden beslissing op
terwijl, eerste onderdeel, het in artikel haar wettigheid te toetsen (schending
322 van het Strafwetboek omschreven van artikel 97 van de .Grondwet) :
misdrijf veronderstelt dat de vereniging
van boosdoeners werkelijk bestaat, dat
W at de beide onderdelen samen
wil zeggen dat zij een georganiseerde
groep vormt waarvan de leden, tussen betreft:
wie . ondubbelzinnige banden bestaan,
Overwegende dat het arrest op
een bende vormen die in staat is op het
geschikte ogenblik toe te slaan; de verja- het verweer van eiser ten betoge dat
ringstermijn van de strafvordering be- de vereniging van boosdoeners die
gint te lopen vanaf het ogenblik dat de tussen hem en een medeverdachte
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zou bestaan hebben, uiterlijk op 8
oktober 1982 was ontbonden, . op
grond van de gegevens die het aanwijst antwoordt dat die vereniging
ten ~roegste pas op 21 mei 1984 is
ontbonden; dat uit die beslissing
volgt dat de vereniging van boosdoeners tot die datum is blijven voortbestaan;
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31 januari 1991

1° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - NIET-UITVOERING - WEDERKERIG CONTRACT - VORDERING TOT .ONTBINDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

Overwegende dat de bestanddelen
OVEREENKOMST --; EINDE - WEDERdie vereist zijn voor het bestaan van 2°KERIG
CONTRACT - VORDERING TOT ONTde in de artikelen 322 en 323 van
BINDING- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
het ·Strafwetboek ·omschreven misdrijven zijn: het bestaan van een 3°. OVEREENKOMST - EINDE - GERECHgeorganiseerde groep personen met
TELIJKE ONTBINDING - WEDERKERIG DUURals doel op personen of . eigendomCONTRACT - ONTBINDING - GEVOLGEN men aanslagen te plegen die een
DATUM.
misdaad of een wanbedrijf opleveren ·alsook de bewuste wil om van 4° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMEdie georganiseerde groep lid te zijn;
NE BEGRIPPEN - HUISHUUR - GERECHTELIJKE ONTBINDING -

GEVOLGEN -

DATUM.

Overwegende dat de appelrechters
uit de in het middel weergegeven 1° en 2° Het staat aan de rechtbanken,
die uitspraak moeten doen over een
vaststellingeri wettig ·hebben kunnen
vordering tot ontbinding van een weafleiden dat de bestanddelen van
derkerig contract, inzonderheid een
het misdrijf vereniging van boosdoehuurovereenkomst, de omvang en de
ners voorhanden waren tot 21 mei
draagwijdte te onderzoeken van de
1984; dat zij derhalve hun beslissing
door de partijen aal)gegane verbintenissen en aan de hand van de feitenaar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

lijke omstandigheden te beoordelen of
de aangevoerde wanuitvoering voldoende ernstig is o:m de ontbinding uit
te spreken (1). (Art. 1184 B.W.)

En overWegende .dat de substah- 3° en 4° De gerechtelijke ontbinding, met
tiEHe of op straffe van nietigheid
toepassing van art. 1184 B. W., van een
voorgeschreven rechtsvormen in
wederkerig duurcontract, inzonderheid
acht zijn genomen en de beslissing
een huurovereenkomst, werkt aileen·
voor de toekomst als hetgeen ingevolovereenkomstig de wet is gewezen;
B ....

ge de overeenkomst werkelijk is uitgevoerd, niet kan worden teruggeven; de
ontbinding kan, wat haar gevolgen betreft, terugwerken .tot een aan ·de vordering in rechte voorafgaand tijdstip,
·wanneer vanaf dat tijdstip niets meer
is uitgevoerd dat kan worden teruggegeven (2).

Om die redenen, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn 1 - - - - - - - - - - - - - - - - voorziening.
30 januari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: ·de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.

(1) Zie Cass., 28 mei 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 1051).

(2) Zie Cass., 24 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
310), 29 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr, 614) en de
cone!. van adv.-gen. Declercq in Bull.-en Pas.;
1980, I, 1199; 8 okt. 1987, A.R. nr. 7809 (ibid.,
1987-88, nr. 82), en 28 juni 1990, A.R. nr, 8654
(il)icJ., J98!H)O, nr. 635).
.
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HOF VAN CASSATIE
(ROELANDT T. BARY)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8803)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 8 maart en 30 juni 1989 in hoger beroep gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1148, 1741 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat de rechtbank van eerste aanleg, uitspraak doende in hoger beroep,
het vonnis a quo wijzigt en zegt dat de
oorspronkelijke tegenvordering gegrond
is, en in zijn vonnis van 8 maart 1989 de
mondelinge huurovereenkomst tussen
verweerster en eiser aangaande de benedenverdieping van het pand gelegen aan
de Oudergemselaan 331, te Etterbeek,
met ingang van 7 mei 1987 ten laste van
eiser ontbindt, op grond « dat (eiser) de
fout heeft begaan feiten · boven recht te
stellen door de (tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen) en
het handelsmeubilair op 7 mei 1987 te
doen uitzetten • ter uitvoering van het
vonnis d.d. 6 januari 1987 van de vrederechter te Etterbeek; dat hij door die
handelwijze, die psychologisch begrijpelijk is
maar rechtens
onverantwoord, « het ongestoord genot van zijn
rechtmatige huurder (verweerster) (althans in theorie) heeft verstoord, door
haar voor een voldongen feit te stellen :
een voortijdige verbreking van de huurovereenkomst met verstoring van de
handelsactiviteiten; dat (eiser) ontegensprekelijk een .fout heeft begaan die de
ontbinding te zijnen laste rechtvaardigt;
dat hij overigens op onjuiste wijze het
recht heeft beoordeeld van de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) om in de plaatsen te verblijven, waarvan ze weliswaar geen
huurder meer waren, maar waarin ze
nog steeds mochten verblijven en om de
daar gevestigde handelszaak wel degelijk in naam en voor rekening van (verweerster), de wettige huurder tot 15 november 1988, te besturen », en, met
verwijzirig naar die motivering, zegt dat
eisers vordering strekkende tot het bekomen van een vergoeding voor het verlies
van de handelszaak en de voorraad en
voor de huurschade niet gegrond is,
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terwijl, eerste onderdeel, het staat aan
de rechter de ontbinding van de overeenkomst uit te spreken, waarbij hij dienaangaande een bepaalde beoordelingsmacht behoudt, vermits de rechter, die
uitspraak moet doen over een rechtsvordering tot ontbinding van een wederkerig contract, en inzonderheid van een
huurovereenkomst, aan de hand van de
feitelijke omstandigheden moet beoordelen of de aangeklaagde tekortkoming
voldoende ernstig is om de ontbinding
van de overeenkomst ten laste van
laatstgenoemde te rechtvaardigen; de
rechter, door alleen vast te stellen dat
een van de partijen een fout heeft begaan die tot ontbinding van het contract
leidt, zijn beslissing dat het contract ten
laste van een van de partijen wordt ontbonden, niet naar recht verantwoordt; zo
de rechtbank te dezen vaststelt dat eiser
een fout heeft begaan door, althans in
theorie, het ongestoord genot van verweerster te verstoren, uit die feitelijke
vaststellingen niet blijkt dat de in aanmerking genomen fout ernstig genoeg
was om de ontbinding van het contract
ten laste van eiser te rechtvaardigen, te
meer daar de rechtbank erop wijst dat
verweerster vrij gelaten had gereageerd
op de uiteenzetting; de rechtbank door
de ontbinding van de huurovereenkomst
ten laste van eiser uit te spreken, zonder
dat uit de vaststellingen van het vonnis
van 8 maart 1989 blijkt dat de ernst van
de in aanmerking genomen fout die beslissing rechtvaardigde, de artikelen 1184
en 1741 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
derde onderdeel, de gerechtelijke outbinding van een wederkerig duurcontract, inzonderheid een huurovereenkomst, slechts voor de toekomst werkt
en, wat de gevolgen ervan betreft, in de
regel alleen tot de vordering in rechte terugwerkt; te dezen, de ontbinding van de
huurovereenkomst door verweerster bij
tegenvordering in haar conclusie van 28
januari 1988 is gevraagd; de ontbinding
van de huurovereenkomst dus niet tot
een vroegere datum kon terugwerken; de
rechtbank, door op bladzijde 6 (vijfde lid)
van haar vonnis van 8 maart 1989 vast te
stellen dat verweerster tot 15 november
1988 de rechtmatige huurder van het
goed was, overigens de regelmatigheid
en de doeltreffendheid erkent van de opzegging die eiser haar heeft gedaan bij
aangetekende brief van 12 mei 1987,
waarin hij haar ·een opzeggingstermijn
van 18 maanden ter kennis bracht, dit
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na het uitzetten van de twee medehuurders, waardoor de mondelinge huurover·
eenkomst van onbepaalde duur beeindigd werd; de rechtbank niet wettig heeft
kunnen beslissen dat de huurovereenkomst was ontbonden op 7 mei 1987,
aangezien zij aldus de ontbinding van
een duurcontract doet terugwerken tot
voor de bij conclusie van 28 januari 1988
ingestelde vordering (schending van de
artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk
Wetboek); zelfs als wordt aangenomen
dat de ontbinding van een huurovereenkomst kan terugwerken tot een vroegere
datum dan de inleiding van de rechtsvordering,- quod non-, de rechtbank, die
in haar vonnis van 8 maart 1989 op zijn
minst impliciet erkent dat de door eiser
bij aangetekende brief op 12 mei 1987,
dat wil zeggen na de uiteenzetting van
de twee medehuurders, gedane opzegging rechtmatig is, en die derhalve aanneemt dat de huurovereenkomst na de
uitzetting bleeft bestaan, althans de ontbinding van de huurovereenkomst niet
wettig tot 7 mei 1987 heeft kunnen doen
teruggaan (schending van de artikelen
1184 en 1741 van het Burgerlijk Wethoek):
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heeft verstoord », daaruit kon afleiden dat eiser een fout heeft begaan
die de ontbinding van de overeenkomst te zijnen laste rechtvaardigt;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de gerechtelijke
ontbinding, met toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wethoek, van een wederkerig duurcontract, inzonderheid een huurovereenkomst, aileen voor de toekomst
werkt wanneer de ter uitvoering van
de overeenkomst volbrachte prestaties niet meer kunnen teruggegeven
worden;
Overwegende dat de rechtbank,
door te oordelen dat eiser een fout
heeft begaan door « het ongestoord
genot van zijn huurder te verstoren » en door vast te stellen dat verweerster « de plaatsen heeft verlaten ten gevolge van de procedure tot
uiteenzetting van 7 mei 1987 », impliciet heeft overwogen dat na dat
tijdstip niets meer was uitgevoerd
dat kon worden teruggegeven en bijgevolg de ontbinding op die datum
heeft kunnen uitspreken;
Dat voor het overige, :w het vonnis van 8 maart 1989 vaststelt dat de
tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen de handelszaak
in naam en voor rekening van verweerster, « de rechtmatige huurder
tot 15 november 1988 », konden besturen, uit de context volgt dat de
appelrechters, door zich aldus uit te
drukken, het voortbestaan van de
huurovereenkomst na de uiteenzetting van 7 mei 1987 niet hebben
aangenomen maar hebben willen
beklemtonen dat verweerster, als eiser niet de fout had begaan, die tot
ontbinding van de huurovereenkomst heeft geleid, tot november
1988 in de plaatsen had kunnen blijven;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis van 8
maart 1989, zonder dienaangaande
te worden bekritiseerd, oordeelt dat
verweerster tot 15 november 1988 in
de plaatsen had kunnen blijven; dat
het oordeelt dat eiser, door de twee
vorige huurders, de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen, en al het commerceel meubilair op 7 mei 1987 te doen uitzetten, de huurovereenkomst voortijdig
heeft verbroken en de handelsactiviteiten heeft verstoord;
Overwegende dat het staat aan de
rechtbanken de omvang en de
draagwijdte te onderzoeken van de
door de partijen aangegane verbintenissen en aan de hand van de feitelijke omstandigheden te beoordeIen of de aangevoerde wanuitvoering voldoende ernstig is om de
ontbinding uit te spreken;
Dat de rechtbank, nu zij op grond
van een onaantastbare beoordeling
van de gegevens van de zaak vaststelt dat eiser « het ongestoord geDat het onderdeel niet kan wornot van zijn rechtmatige huurder den aangenomen;

T--------------
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Overwegende dat de vordering tot
bindendverklaring van het arrest,
wegens de verwerping van de voorziening, doelloos wordt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiser in de kosten.
31 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 289

1e

587

HOF VAN CASSATIE

KAMER -

31 januari 1991

VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN - RECHTSTREEKSE VORDERING
VAN DE BENADEELDE VAN EEN DOOR EEN
MOTORRIJTUIG VEROORZAAKT ONGEVAL TEGEN DE VERZEKERAAR W.A.M.-WET DRIEJARIGE VERJARING - TOEPASSINGSGEBIED.

De rechtstreekse vordering van de benadeelde van een ongeval, of van de in
zijn rechten getreden.persoon, die uit
de W.A.M.-wet voortvloeit en tegen de
verzekeraar is ingesteld, verjaart door
vel"loop van drie jaren te relcenen van
het feit waaruit de schade is ontstaan,
zelfs indien dat feit een strafrechtelijk
misdrijf is (1). (Art. 10 W.A.M.-wet.)

-----------------1
(1) Zie Cass., 26 jan. 1978 (A.C., 1978, 633).

(ROYALE BELGE N.V. T. DE SOCIALE VOORZORG)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8843)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1989 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 26, 28 van de wet van 17 april
1878, houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, als gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30
mei 1961, 6 en 10 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het arrest vooraf vaststelt : 1o
dat eiseres de verzekeraar was van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van mevr. Dinelle, die
op 22 november 1969 een ongeval heeft
veroorzaakt waarbij mevr. Maton, die
zich op de weg naar en van het werk bevond, werd gewond, en 2° dat verweerster, de arbeidsongevallenverzekeraar
van de getroffene, en die in haar rechten
is getreden, bij exploot van 21 mei 1975
eiseres voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel had gedagvaard, om
laatstgenoemde te doen veroordelen in
de betaling aan haar van een miljoen
frank, onder voorbehoud, en vervolgens
zegt dat de rechtsvordering van verweerster tegen eiseres niet verjaard is, op
grond : « dat uit geen enkele wettelijke
bepaling volgt dat de omstandigheid dat
de rechtsvordering strekt tot vergoeding
van een schade volgend uit een strafrechtelijk misdrijf ertoe zou leiden. dat
de verjaringstermijn van de burgerlijke
rechtsvordering volgend uit dat misdrijf
de artikel 10 van de wet van 1 juli 1956
bepaalde verjaringstermijn zou vervangen; dat, volgens genoemd artikel 10, de
rechtsvordering van de benadeelde (en
dus van de in de plaats gestelde persoon
die alleen de rechtsvordering van de getroffene uitoefent) verjaart door verloop
van drie jaren te rekenen van het feit
waaruit de schade is ontstaan; dat evenwei dat artikel 10 bepaalt dat de verjaring, benevens door de gewone oorzaken
van stuiting, ten opzichte van de verzekeraar door iedere onderhandeling tussen hem en de benadeelde (of in de
plaats gestelde) wordt gestuit, waarbij
een nieuwe termijn van drie jaren pas
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begint te lopen te rekenen van het ogenblik waarop een van de partijen bij deurwaardersexploot of aangetekende brief
aan de andere partij heeft kennis gegeven dat zij de onderhandelingen afbreekt; dat er tussen de partijen dergelijke onderhandelingen zijn gevoerd •,
terwijl naar luid van artikel 26 van de
voornoemde wet van 17 april 1878 de
burgerlijke rechtsvordering volgend uit
een misdrijf verjaart door verloop van
vijf jaren, te rekenen van de dag waarop
het misdrijf is gepleegd (zij kan echter
niet verjaren voor de strafvordering); artikel 28 preciseert dat die bepaling van
toepassing is in aile door bijzondere wetten geregelde zaken; genoemd artikel 26,
in tegenstelling tot de uitspraak van het
arrest, van toepassing is op eender welke rechtsvordering tot vergoeding van
schade uit een misdrijf, en dus ook in
het geval de vergoeding van de schade
uit een strafrechtelijk misdrijf wordt gevorderd door een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de schadeverwekker, overeenkomstig het bepaalde
in de artikelen 6 en 10 van de wet van 1
juli 1956; met andere woorden, de rechtstreekse vordering, wanneer zij de vergoeding beoogt van de schade ten gevolge van een strafrechtelijk misdrijf, verjaart door verloop van vijf jaren te
rekenen van de dag waarop het misdrijf
is gepleegd (zij kan echter niet verjaren
voor de strafvordering); het arrest ten
onrechte opwerpt dat ingevolge artikel
10, derde lid, van de wet van 1 juli 1963,
de onderhandelingen tussen eiseres en
de benadeelde de verjaring zouden hebben gestuit en een nieuwe termijn van
drie jaren zouden hebben doen lopen; die
regel niet van toepassing is wanneer, zoals het arrest te dezen aanneemt, de vordering op een misdrijf is gegrond; daaruit volgt dat het arrest de in de aanhef
van het middel aangewezen wetsbepalingen schendt, inzonderheid artikel 26 van
de wet van 17 april 1878, door te beslissen dat verweerders rechtsvordering tegen eiseres, hoewel zij de vergoeding
van schade uit een misdrijf beoogt, en de
burgerlijke vordering volgend uit dat
misdrijf ingevolge voornoemd artikel 26
verjaard was, niet verjaard was aangezien die verjaring krachtens artikel 10,
derde lid, van de wet van 1 juli 1956, was
gestuit door de onderhandelingen tussen
eiseres en verweerster, die in de rechten
van de benadeelde was getreden :

Overwegende dat naar luid van
artikellO, eerste lid, van de wet van
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1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, iedere uit deze
wet voortvloeiende rechtsvordering
van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van drie
jaren te rekenen van het feit waaruit de schade is ontstaan; dat de uitdrukkingen « iedere rechtsvordering » en « feit waaruit de schade is
ontstaan » een algemene draagwijdte hebben en dat hun toepassing
niet kan worden uitgesloten in het
geval van een rechtstreekse vordering van de benadeelde wiens schade is ontstaan uit een feit dat een
strafrechtelijk misdrijf is; dat dezelfde regel van toepassing is op de
rechtsvordering van de in de plaats
van de getroffene gestelde persoon,
die aileen maar diens rechtsvordering uitoefent;
Overwegende dat, ingevolge een
derde lid van dat artikel, de verjaring ten opzichte van een verzekeraar wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar
en de benadeelde, of degene die in
zijn plaats is getreden;
Overwegende dat het arrest, nu
het op grond van de feitelijke gegevens die het vaststelt, te weten de
tussen de partijen gevoerde briefwisseling, aanneemt dat de stuitende kracht van de tussen :~en gevoerde onderhandelingen heeft bestaan
tot de dag waarop verweerster haar
rechtsvordering tegen eiseres heeft
ingesteld, daaruit naar recht afleidt
dat die rechtsvordering niet verjaard was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
31 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Houtekier.
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(WEGENFONDS T. BELLIERE, JUMET)
ARREST ( vertaling}

1°

KAMER -

31 januari 1991

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE- SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET
GEBRUIK WAARTOE DE ONTEIGENAAR DE
ONTEIGENDE GROND BESTEMT - SCHADE
WMRVOOR GEEN ONTEIGENINGSVERGOEDING VERSCHULDIGD IS.

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - ARREST WAARIN WORDT BESLIST DAT INTEREST MOET WORDEN TOEGEKEND OP DE IN DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS IN CONSIGNATIE GEGEVEN BEDRAGEN - BESLISSING HIEROP GEGROND DAT
CONSIGNATIE NIET ALS BETALING GELDT ONWETTIGE BESLISSING.

1o De schade bestaande in de waardever-

mindering van een niet onteigend perceel, die niet is te wijten aan de ontzetting van de eigendom van de in te
nemen grond, maar wei aan het gebruik waartoe de onteigenaar die
grond bestemde, geeft geen recht op
schadeloosstelling ten algemenen nutte
(1). (Art. 11 Gw.)

2° Niet naar recht verantwoord is het arrest dat, uitspraak doende op de herziening van de voorlopige vergoedingen die door de vrederechter zijn
toegekend in een rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte, beslist dat aan de onteigende interest
moet worden toegekend op de door de
onteigenaar in de Deposito- en Consignatiekas in consignatie gegeven bedragen, op grond aileen dat consignatie
niet als betaling gold (2). (Artt. 9 en 15
Onteigeningswet Autosnelwegen.)

-----------------l
(1) Zie Cass., 26 april 1974 (AC., 1974, 929).
(2) Zie Cass., 12 jan. 1984, A.R. nr. 6966
(A.C., 1983-84, nr. 243), en 19 feb. 1988, A.R.
nr. 5618 (ibid., 1987-88, nr. 377).

(A.R. nr. 8846)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 11 van de Grondwet, 1, 2, 7,
11 van de wet van 17 april 1835 op de
onteigening ten algemenen nutte, 3, 8 en
14 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte,
vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van autosnelwegen,
doordat het arrest aan de verweerders
een vergoeding van 197.000 frank wegens
« waardevermindering van de rest van
het perceel » toekent, op grond • dat de
deskundige op blz. 5 van zijn verslag
schrijft dat " de oorspronkelijke plans
voor de toegang tot de brug nr. 28, om
technische redenen, door het Bestuur
der Wegen in 1971 zijn gewijzigd. Het
voornaamste gevolg daarvan is dat : de rijbaan veel hoger ligt ten opzichte
van het perceel, - het zicht in de richting van de brug nr. 28 aanzienlijk verminde,rd is; - de rijbaan in vier rijstroken is ingedeeld met, om veiligheidsredenen, een middenberm tegenover de
weg naar Warisoulx (...) "; dat de waardevermindering van de rest van het perceel
aan iets anders dan alleen de versnippering of verkleining kan te wijten zijn;
dat men dus in beginsel niet kan ontkennen dat de werken een weerslag hebben
op de rest van het perceel; dat de schade
ten gevolge van de werken waarvoor
wordt onteigend een rechtstreekse en onmiddellijk gevolg is van de onteigening·
dat zulks inderdaad te dezen het gevai
is; de onteigening heeft plaatsgehad na
de wijziging van de plans voor de toegang tot de brug nr. 28, en onder meer
met het oog op het plaatsen van afvoerriolen voor het oppervlaktewater (blz. 6
van het deskundigenverslag); dat alleszins een vergoeding kan verschuldigd
zijn als bestaande toegangsmogelijkheden verdwijnen of beperkt worden, zoals
zulks te dezen het geval is; dat de overheid ongetwijfeld het volste recht heeft
het trace van een weg in het algemeen
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belang te wijzigen, maar ze een vergoeding is verschuldigd als zij zodoende aan
de aanwonende grote schade toebrengt;
dat de deskundige toegeeft " dat niet kan
worden geloochend dat het als bouwgrond aangemerkte terrein wegens de
toegangsmogelijkheden, als gevolg van
de beslissingen van het Bestuur der Werken, in waarde is verminderd " en de geleden schade op 197.000 frank raamt (blz.
10 en 11) »,
terwijl de billijke en voorafgaande
schadeloosstelling waarop de onteigende
krachtens artikel 11 van de Grondwet
recht heeft, alle schade ten gevolge van
de onteigening zelf moet del{ken; de onteigende daarentegen geen recht heeft op
een onteigeningsvergoeding voor schade,
die het gevolg is van de door de onteigenaar aan de onteigende gronden gegeven
bestemming, daar die schade niet aan de
onteigening zelf te wijten is en de onteigende als aanwonende en niet als onteigende benadeelt; te dezen, de waardevermindering van de rest van het perceel
niet het gevolg is van de onteigening
zelf, maar van de aan de onteigende
gronden gegeven bestemming, te weten,
volgens de vaststellingen van het arrest,
de aanleg van de toegang tot een brug
met het oog op het plaatsen van afvoerriolen voor het oppervlaktewater; zo al het
arrest zegt dat de aan die werken te wijten ongemakken het gevolg zijn van de
onteigening, het echter niet vaststelt dat
die ongemakken inherent zijn aan de
onteigening, er rechtstreeks door veroorzaakt zijn en dat zij de andere aanwonenden niet benadelen; daaruit volgt dat
het arrest, dat aan de verweerders een
vergoeding van 197.000 frank toekent wegens « waardevermindering van de rest
van het perceel "• omdat het zicht in de
richting van de brug verminderd is en de
bestaande toegangsmogelijkheden zijn
verminderd, de onteigende schadeloos
stelt voor schade, die niet echt aan de
onteigening is te wijten, maar aan een
beslissing van technische aard die het
Bestuur achteraf heeft genomen, en het
arrest, de vooraan in het middel aangewezen wettelijke bepalingen, inzonderheid artikel 11 van de Grondwet,
schendt:
Overwegende dat de vordering ex
artikel 11 van de Grondwet strekt
tot betaling van de vergoedingen die
door de onteigenaar zijn verschuldigd tot herstel van alle schade die
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de onteigende door de ontzetting
van zijn eigendomsrecht heeft geleden;
Overwegende dat het arrest onder
de titel « waardevermindering van
het niet onteigend gedeelte van het
perceel » vaststelt dat de wijziging
door het Bestuur der Wegen van de
oorspronkelijke plans voor de toegang tot de brug nr. 28 tot gevolg
heeft dat : « de rijbaan veel hoger
ligt ten opzichte van het perceel, het
zicht in de richting van de brug nr.
28 aanzienlijk verminderd is, de rijbaan in vier rij stroken is ingedeeld
... met een middenberm tegenover
de weg naar Warisoulx »;
Dat het eraan toevoegt « dat een
vergoeding kan verschuldigd zijn als
bestaande
toegangsmogelijkheden
verdwijnen of beperkt worden, zoals
zulks te dezen het geval is; dat de
overheid ongetwijfeld het volste
recht heeft het trace van een weg in
het algemeen belang te wijzigen,
maar een vergoeding is verschuldigd
als zij zodoende aan de aanwonende
grote schade to~brengt (... ) (en) dat
de deskundige toegeeft " dat niet
kan worden geloochend dat het als
bouwgrond aangemerkte terrein wegens de toegangsmoeilijkheden, als
gevolg van de beslissingen van het
Bestuur der Wegen, in waarde is
verminderd " »;
Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat de schade van de
verweerders in casu bestaat in een
waardevermindering van het niet
onteigende perceel, die niet is te
wijten aan de ontzetting van de eigendom van de in te nemen grond,
maar wel aan het gebruik waartoe
eiser die grond bestemde;
Dat het arrest zijn beslissing houdende toekenning van een vergoeding wegens die waardevermindering derhalve niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 11 van de Grondwet, 16
van het koninklijk besluit nr. 150 van 18
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.maart 1935 tot samenschakeling van de
wetten betreffende de inrichting en de
werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli
1934, 12, 22 van de wet van 17 april 1835
op de onteigening ten algemenen nutte,
6 van de wet van 10 mei 1926 tot instelling van een rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte, 9, 15, 18 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen
nutte en de concessies voor de bouw van
de autosnelwegen, 1146, 1153 en 1239 van
bet Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om aan de verwe~rders interest te betalen op het niet geconsigneerde bedrag
van 168.921 frank en bovendien tot betaling van de interest vanaf de datum van
inbezitstelling, namelijk 10 januari 1972,
op alle andere in hoofdsom verschuldigde bedragen, « die geconsigneerd, maar
niet betaald zijn •,
terwijl uit de artikelen 12, 22 van de
wet van 17 april 1835, 6 van de wet van
10 mei 1926, 9, 15 en 18 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte volgt, dat de
starting van bet bedrag van de door de
rechter vastgestelde vergoeding in de
Deposito- en Consignatiekas als betaling
geldt; immers, die starting enerzijds de
voorwaarde is voor de inbezitneming van
bet onroerend goed door de onteigenaar,
nu bet recht van de onteigende op de
prijs is overgegaan (artikel 18); anderzijds de onteigende onverwijld de in de
Deposito- en Consignatiekas gedeponeerde bedragen mag afhalen, met inachtneming van de bij die verschillende wetten
gestelde voorwaarden (cfr. de artikelen
11, 22 van de wet van 17 april 1835, 6 van
de wet van 10 mei 1926, 9 en 15 van de
wet betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake
onteigening ten algemenen nutte); tot
slot, de starting van de aan de onteigende verschuldigde vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas door de wet
wordt opgelegd; krachtens artikel 1239
van het Burgerlijk Wetboek de betaling
aan iemand die door de rechter of door
de wet gemachtigd is om voor de schuldeiser te ontvangen, geldig en bevrijdend
is; voorts, artikel 16 van bet koninklijk
besluit van 18 maart 1935 bepaalt dat de
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Deposito- en Consignatiekas aan de
rechthebbenden van elk geconsigneerd
bedrag interest uitbetaalt, wat bevestigt
dat de onteigenaar, die de vergoeding
heeft geconsigneerd, van zijn verbintenis
jegens de onteigende bevrijd is en hem
geen interest meer verschuldigd is op
het geconsigneerde bedrag; indien hij interest verschuldigd was, de onteigende
tweemaal de wettelijke interest op hetzelfde bedrag zou ontvangen en bijgevolg een schadeloosstelling zou hebben
die de « billijke schadeloosstelling •,
waarvan sprake is in artikel 11 van de
Grondwet, te hoven gaat; de schuldenaar
trouwens geen interest kan verschuldigd
zijn op een bedrag, dat hij reeds heeft
betaald aan iemand die door de rechter
is gemachtigd om voor de schuldeiser te
ontvangen, nu de moratoire of compensatoire interest eerst dan is verschuldigd
wanneer de schuldenaar in gebreke is
zijn verbintenis na te komen (artikelen
1146 en 1153 van het Burgerlijk Wethoek); daaruit volgt dat het arrest, dat
beslist dat de consignatie in de Depositoen Consignatiekas van de aan de verweerders verschuldigde vergoedingen
geen betaling is en dat eiser veroordeelt
om op de geconsigneerde bedragen interesten te betalen, alle aangewezen wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om interest tegen de
successieve wettelijke rentevoeten
te betalen op alle in hoofdsom verschuldigde bedragen die geconsigneerd, maar niet betaald zijn;
Overwegende dat krachtens de artikelen 9 en 15 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962,
de onteigenaar het bedrag van de
door de rechter vastgestelde vergoedingen in de Deposito- en Consignatiekas moet deponeren;
Dat de onteigende die bedragen
kan afhalen, voor zover hij de voorwaarden van diezelfde artikelen in
acht neemt;
Dat het arrest, dat beslist interest
toe te kennen op de geconsigneerde
bedragen, op de enkele grond dat
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consignatie niet als betaling gold, aile aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

(FRANSE GEMEENSCHAP, BELGISCHE STAAT MIN. BELAST MET HERSTRUCTURERING VAN
HET • MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE >
T. DEWULF)
ARREST ( vertaJing)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser
veroordeelt tot betaling van 197.000
frank wegens waardevermindering
van de rest van het perceel en van
de interest tegen de successieve
wettelijke rentevoeten, vanaf 10 januari 1972, op alle geconsigneerde
bedragen; 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.
31 januari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Gerard.
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31 januari 1991

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT -

BE-

GRIP.

Ingevolge art. 1 Pachtwet heeft pacht betrekking op onroerende goederen die
hoofdzakelijk in een Jandbouwbedrijf
worden gebruikt; het begrip ,. Jandbouwbedrijf » in de zin van die bepaling onderstelt, enerzijds, dat het gaat om een
bedrijfsmatige exploitatie en anderzijds, dat de produkten voor' verkoop
zijn bestemd (1).

------------------1
(1) Zie Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr.
122); H. d'UDEKEM d'Acoz, « Le bail a ferme et
le droit de preemption •, Nouvelles-Droit civil
Brussel, 1984, inz. nrs. 26 en 27, biz. 8 en 9.
'

(A.R. nr. 8906)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 juni 1989 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel: schending :van
de artikeien 97 van de Grondwet, 1109,
1376 van het Burgeriijk Wetboek, 1 en 46
van de regeis betreffende de pacht in het
bijzonder, dat is afdeling III van hoofdstuk II van titei VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek (wet van 4 november 1969), miskenning van het aigemeen rechtsbeginsel dat afstand strikt
wordt uitgeiegd en aileen kan worden afgeieid uit feiten die voor geen andere
uitiegging vatbaar zijn, en van het aigemeen rechtsbeginsei dat uit dwaling
geen verbintenis kan ontstaan,
doordat de Belgische Staat, die krachtens een koninklijk besiuit dat de onteigening ten algemenen nutte van die
gronden toestond, in der minne weiden
had verworven welke door de vorige eigenaars aan verweerder waren verpacht,
bij conclusie aanvoerde : a) dat verweerder op de litigieuze gronden de activiteit
van fokker van rij- en koerspaarden uitoefende; dat een arrest, dat hij aan de
door de eerste rechter aangewezen des"
kundige heeft overhandigd en dat in
diens verslag is weergegeven, zegt dat
hij « fokker-trainer van drafpaarden is »,
dat hij « geen ander vak uitoefent • en
dat het « om een uitsluitende activiteit
gaat • (conclusie blz. 3); dat uit het deskundigenverslag blijkt dat verweerders
fokkerij slechts in beperkte mate aan de
grond was gebonden, nu het onderhoud
van zijn fokpaarden heiemaal niet en dat
van de paarden in training aileen bijkomstig door de opbrengst van de weiden werd verzekerd (biz. 6); dat verweerder over geen enkei typisch Iandbouwwerktuig beschikte, nu in het deskundi~
genversiag aileen sprake is van een
voertuig om de veewagen te trekken, van
sulky's en paardetuig (biz. 6); b) dat verweerder bij de onderhandelingen over
zijn vertrek in der minne geen gewag
had gemaakt van de juiste aard van zijn
activiteiten (conclusie blz. 3); dat hij eike

------ [ r::.=---=---
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onderhandeling heeft afgewezen en geen
inlichtingen heeft willen verschaffen
(aanvullende conclusie, blz. 3); dat eiser,
« op grond van de aard van de plaatsen,
van de staat van de weiden en hun gebruikelijke bestemming, bijgevolg
heeft geoordeeld dat (verweerder) een
landbouwbedrijf exploiteerde en de opzegging heeft gedaan overeenkomstig de
bepalingen van de Pachtwet » (conclusie,
blz. 3); « dat (hij) evenwel in de loop van
de procedure heeft kunnen ... vaststellen
wat de eigenlijke activiteiten van (verweerder) waren »; dat hij in werkelijkheid een activiteit van fokker en trainer
van rij- en koerspaarden uitoefende; dat
zulks zijn enige activiteit was, zoals
blijkt uit het aan de deskundige afgegeven attest; dat thans dus zonder enige
twijfel is aangetoond dat verweerder
geen activiteit van landbouwer uitoefent;
het bestreden vonnis beslist dat verweerder recht heeft op vergoedingen vastgesteld volgens de pachtwetgeving, op
grond dat eiser bij aangetekende brief
aan verweerder opzegging heeft gedaan
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-4° en 11-1° van die wet, dat hij
de geldigverklaring ervan heeft gevorderd met verwijzing naar die wet, dat
een vonnis, met instemming van de partijen, besliste dat die opzegging goed en
geldig is tegen de datum van 31 mei
1975, dat: « ... (eiser) die rechtspleging
heeft gekozen, nu hij oordeelde dat (verweerders) activiteit een volledige landbouwactiviteit was, welk oordeel door de
feitelijke omstandigheden van de zaak
niet worden tegengesproken, nu vaststaat dat het beroep van paardenfokker,
zoals het door (verweerder) wordt uitgeoefend, inderdaad werd uitgeoefend in
het kader van een landbouwbedrijf waarvoor een forfaitaire aanslag per hectare
werd gevestigd, en onder toezicht van
het Ministerie van Landbouw; ... dat de
Belgische Staat terecht heeft gekozen
voor de toepassing van artikel 6-4° van
de Pachtwet; dat hij thans niet eenzijdig
de zelf gekozen weg mag verlaten om te
pogen aan de gevolgen die daaraan door
de wet zijn verbonden, te ontsnappen »,
teiwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, luidens artikel 1 van
de Pachtwet, de pacht die onder toepassing van die wet valt, de pacht is van
een onroerend goed dat hoofdzakelijk
voor een landbouwactiviteit wordt gebruikt; landbouw, in de zin van die bepaling, een activiteit moet zijn die betrekking heeft op ... telen, ·het fokken of de
tuinbouw; het fokken zelf aileen dieren
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mag betreffen die voor de landbouw nuttig zijn, wat niet geldt voor rij- en koerspaarden; het gepachte goed verder hoofdzakelijk gebruikt moet worden in het
landbouwbedrijf en het een exploitatie
moet zijn, wat impliceert dat men het
aangepast materiaal moet bezitten; het
vonnis, zo de in het vorig onderdeel aangewezen overwegingen moeten worden
begrepen in die zin dat, volgens de feitenrechters, verweerders fokkerij van
rij- en koerspaarden, hoewel zij de enige
activiteit is die hij op de gepachte plaats
uitoefent en hoewel hij geen landbouwmateriaal bezit, te dezen toch moet worden beschouwd als een landbouwbedrijf,
wegens de forfaitaire aanslag van zijn
winst en het toezicht van het Ministerie
van Landbouw, het wettelijk begrip
pacht miskent, dat niet van die gegevens
kan afhangen, maar vereist dat aan de
in artikel 1 van de Pachtwet gestelde
voorwaarden wordt voldaan (schending
van die wetsbepaling), en zijn beslissing
dat verweerder recht heeft op de in artikel 46 van dezelfde wet bepaalde vergoedingen, niet naar recht verantwoordt
(schending van die wetsbepaling);

W at het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat ingevolge artikel 1, vervat in artikel 1 van de wet
van 4 november 1969, dat is afdeling
3 van hoofdstuk II van titel VIII van
boek Ill van het Burgerlijk Wethoek, pacht betrekking heeft op onroerende goederen die hoofdzakelijk
in een landbouwbedrijf worden gebruikt;
Dat het begrip landbouwbedrijf in
de zin van die bepaling onderstelt,
enerzijds, dat het gaat om een bedrijfsmatige exploitatie en, anderzijds, dat de produkten van het bedrijf voor verkoop bestemd zijn;
Overwegende dat het appelgerecht, zoals blijkt uit de in het antwoord op het eerste onderdeel weergegeven vermeldingen, aileen heeft
vastgesteld, enerzijds, dat de Belgische Staat in 1975 had geoordeeld
dat verweerders activiteit « volledig
aan de landbouw was gewijd », en,
anderzijds, dat verweerder het beroep van paardenfokker uitoefende,
wat hij deed « in het kader van een
landbouwbedrijf waarvoor een for-
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faitaire aanslag per hectare werd 2° GEMEENSCHAP, GEWEST - BERAAD IN HET MINISTERIEEL COMITE VOOR
gevestigd, en onder toezicht van het
GEWESTELIJKE
AANGELEGENHEDEN
Ministerie van Landbouw »; dat het,
AARD.
niettegenstaande de betwistingen
van de Belgische Staat, niet heeft 1° Niet ontvankelijk is de voorziening tenagegaan of verweerders activiteit
gen het Vlaamse Gewest als rechtsopin overeenstemming was met het
volger van de rechten en verplichtinbegrip landbouwbedrijf in de zin
gen van de Belgische Staat als ze de
wettelijke grond van die rechtsopvolvan artikel 1 van de Pachtwet; dat
ging niet aangeeft en als h~t bestreden
het aldus zijn beslissing dat verarrest, zonder op dat punt te worden
weerder recht had op de bij artikel
bekritiseerd, het hoger beroep van de
46 van die wet bepaalde vergoedineiser tegen de verweerder onontvankegen, niet naar recht verantwoordt;
lijk heeft verklaard omdat tussen die
Dat het onderdeel gegrond is;
partijen geen geschil bestond.
2° Wanneer, onder het stelsel van de wet

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 Charleroi, zitting houdend in
hager beroep.
31 januari 1991 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

van 1 aug. 1974, de toe te passen regel
geen overleg in de ministerraad oplegt,
is het beraad in het Ministerieel Comite voor Gewestelijke aangelegenheden
enkel een maatregel van inwendige
aard; het koninklijk besluit houdende
goedkeuring van een gewestplan behoeft niet ter beraadslaging aan het
Ministerieel Comite voor Gewestelijke
Aangelegenheden te worden voorgelegd (1).
(LAROCHE T. BELGISCHE STAAT - EERSTE MINISTER; BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,
VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 6855)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
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1° VOORZIENING

1 februari 1991
IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - GEWEST ALS RECHTSOPVOLGER VAN DE BELGISCHE STAAT.

II. Op de voorziening tegen het
Vlaamse Gewest :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, opgeworpen door de verweerder :
Overwegende dat het bestreden
arrest het hager beroep van eiser tegen verweerder niet ontvankelijk
verklaart; dat eiser tegen die beslissing geen middel aanvoert en deze
(1) R.v.St., 22 feb. 1983, nrs. 22.968 tot 22.970,

An·. R.v.St., 1983, biz. 393; zie Cass., 13 dec.
1985, A.R. nr. 4608 (A.C., 1985-86, nr. 258).

.
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verweerder in cassatie dagvaardt
uitsluitend « in opvolging van de
rechten en verplichtingen van de
Belgische Staat >>;
Overwegende dat eiser geen wettelijke grond van rechtsopvolging
vermeldt; dat eiser zich niet op een
rechtsopvolging van v66r het bestreden arrest kan beroepen, nu hij niet
opkomt tegen de niet-ontvankelijkverklaring door ·dat arrest van zijn
hoger beroep tegen de verweerder
omdat deze geen procespartij was
en nu hij overigens de door het ar:
rest ten aanzien van tweede verweerder aangenomen grond van
rechtsopvolging aanvecht in zijn
vierde cassatiemiddel;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
III. Op de voorziening tegen de
Belgische Staat, vertegenwoordigd
als sub 2:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 107 van de Grondwet, 1382
van het Burgerlijk Wetboek, 4, 9, 10, 3°,
v!'ln ~e wet van 1 augustus 1974 tot opnchtmg y~n gewestelijke instellingen in
voorbere1dmg van de toepassing van artikel 107 quater van de Grondwet en 4
van het organiek koninklijk besluit van
19 november 1974 van de ministerii:He comites voor de gewestelijke aangelegenheden, en van het algemeen rechtsbeginsel van de continui:teit van de openbare
dienst,
doordat het arrest de door eiser ingestelde vordering om te horen zeggen dat
het koninklijk besluit van 7 maart 1977
geen bindende kracht heeft en tot betaling van schadevergoeding, ongegrond
verklaart, verwijzend naar de motieven
van de eerste rechter, op volgende gronden : dat ten laste van verweerder geen
fout is bewezen en de vordering van eiser, voor zover steunend op artikel 1382
van h~t Burgerlijk Wetboek, niet gegron~ 1s; « ~at het feit dat het reglement
van mwend1ge orde van het Ministerieel
Comite voor Vlaamse Aangelegenheden
n~et bestaat of niet werd gepubliceerd
met wegneemt dat dit Ministerieel Comite, eens dat het werd opgericht, bestaat
en de bevoegdheden uitoefent die het
door de wet zijn toebedeeld; dat zoniet
een vacuiim zou ontstaan· in de uitoefening van de publieke macht in deze rna-
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terie, hetgeen zou indruisen tegen het
principe van de continui:teit van de openbare dienst; dat bijgevolg het Ministerieel Comite voor Vlaamse Aangelegenheden rechtsgeldig kan beraadslagen
over de door de wet van 1 augustus 1974
voorbehouden materies waaronder het
beleid inzake Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw •,

terwijl, eerste onderdeel, het principe
van de continui:teit van de openbare
dienst geen afbreuk doet aan de onregelmatigheid van het advies van het Ministerieel Comite voor Vlaamse Aangelegenheden, dat gegeven werd zonder dat dit
comite zijn inwendig reglement van orde
had opgesteld, dat moest goedgekeurd
worden bij een in raad van ministers
overlegd koninklijk besluit en dat in het
Belgisch . Staatsblad moest bekendgemaakt worden; dit vereiste, gezien de
overlegging in raad van ministers een
substantiiHe vorm was, zodat het b~stre
den besluit d.d. 7 maart 1977, genomen
op dat onregelmatig advies, onwettelijk
was en ten onrechte door de rechter
werd toegepast (schending van de artikelen 107 van de Grondwet en 4 van het
koninklijk besluit van 19 november 1974
en van het algemeen rechtsbeginsel va~
de continui:teit der openbare diensten);
tweede onderdeel, het aangehaalde feit
dat het koninklijk besluit van 7 maart
1977 getroffen werd na advies van het
Ministerieel Comite voor Vlaamse Aangelegenheden, niet inhoudt dat dit comite desaangaande beraadslaagd heeft; het
geven van een advies niet dezelfde formaliteit is als het uitbrengen ener beraadslaging (schending van de artikelen
4, 9, 10, 3°, van de wet van 1 augustus
1974 en 107 van de Grondwet);
derde onderdeel, het koninklijk besluit
van 7 maart 1977, dat uitgevaardigd
werd op een onregelmatig advies van het
Ministerieel Comite voor Vlaamse Aangelegenheden, een fout uitmaakt ingevolge de miskenning der wettelijke vereiste
aangaande het bestaan van een reglement van inwendige orde; het principe
van de continui:teit van de openbare
dienst daaraan geen afbreuk doet
(schending van de artikelen 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1974, en
van het algemeen rechtsbeginsel van de
continui:teit der openbare diensten) :

Overwegende dat, onder het stelsel van de wet van 1 augustus 1974,
te dezen toepasselijk, wanneer de
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toe te passen regel geen overleg in
Om die redenen, verwerpt de
de ministerraad oplegt, het beraad voorziening; veroordeelt eiser in de
in het Ministerieel Comite voor kosten.
Vlaamse Aangelegenheden enkel
een maatregel is van inwendige or1991 - 1" kamer - Voorzitde, dit is een maatregel tot coi:irdina- ter1 februari
en verslaggever: de h. Soetaert, eertie van het beleid in de geregionali- ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
seerde materies;
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier, Biitzler en

Dat, ingevolge artikel 13 van de De Gryse.
wet van 29 maart 1962, het koninklijk besluit houdende goedkeuring
van een gewestplan niet ter beraadslaging in de ministerraad behoeft
te worden voorgelegd;

Dat hieruit volgt dat onder het
stelsel van de wet van 1 augustus
1974 de door artikel 10, 3°, ten aanzien van een ontwerp van koninklijk
besluit houdende vaststelling van
een gewestplan opgelegde « beraadslaging >> door het Ministerieel Comite voor Vlaamse Aangelegenheden, die overigens niet op straffe Nr. 293
van nietigheid is voorgeschreven,
geen ruimere betekenis heeft dan
een maatregel van inwendige orde,
1e KAMER - 1 februari 1991
met het oog op de coi:irdinatie van
het beleid in een geregionaliseerde
materie, en niet kan worden aangemerkt als een substantieel vormver- 1° ONSPLITSBAARHEID
BURGER-.
eiste, waarvan de niet-naleving een
LIJKE ZAKEN - BEGRIP.
grond tot nietigheid van het desbetreffende koninklijk besluit zou zijn;
2° HOGER BEROEP -

Dat bovendien de ontstentenis
van reglement van inwendige orde
op zichzelf niet kan leiden tot de onregelmatigheid van de besluiten van
het Ministerieel Comite;
Dat, om de voormelde redenen, de
aangevochten beslissing wettelijk
verantwoord blijft;
Dat het middel, in zoverre het gericht is tegen de toepassing, door
het hof van beroep, van het beginsel
van de continu'iteit van de openbare
dienst, gericht is tegen een ten overvloede gegeven beschouwing en niet
tot cassatie kan leiden;

KEN -

BURGERLIJKE ZAONSPLITSBAAR GESCHIL - BEGRIP.

1° en 2° Wanneer de tegen verschillende
verweerders ingestelde vordering de
veroordeling beoogt tot afgifte van roerende waarden, brengt de omstandigheid dat de vordering gegrond is verklaard tegen een van de verweerders
en niet tegen de andere, op zichzelf
niet mee dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het geschil aanleiding heeft, niet mogelijk zou zijn; het
hager beroep tegen een van de verweerders kan niet onontvankelijk verklaard worden op grand dat er onsplitsbaarheid zou bestaan (1). (Artt. 31
en 1053 Ger.W.)

Dat het middel niet ontvankelijk
is;

(1) Zie Cass., 18 dec. 1987, A.R. nr. 5543
(A.C., 1987-88, nr. 247).
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(VANOVERSCHELDE
T. VANSTEENKISTE, HUYGHE)
ARREST

(A.R. nr. 6937)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep eisers boger beroep onontvankelijk verklaart op
grond dat : « de bij dagvaarding d.d. 27
september 1985 ingeleide vordering van
(verweerder) strekte tot de solidaire veroordeling van (eiser) en zijn echtgenote »; dat « het bestreden vonnis de vordering gegrond (verklaart) doch aileen
tegen (eiser) •; dat « zijn echtgenote buiten zake werd gesteld »; dat « appellant
zijn hoger beroep enkel gericht (heeft)
tegen eerste gei:ntimeerde •, en dat
« daar de afgifte van de titels werd gevorderd zowel tegen (eiser) als tegen zijn
echtgenote, men (moet) aannemen dat
de gezamenlijke tenuitvoerlegging van
de ten aanzien van eiser genomen beslissing en van een mogelijke andersluidende beslissing ten aanzien van zijn echtgenote, materieel onmogelijk zou zijn »;
dat « het geschil derhalve onsplitsbaar
(is), en de omstandigheid dat de eerste
rechter de echtgenote van (eiser) buiten
zake heeft gesteld, aan het geschil
geenszins zijn onsplitsbaar karakter ontneemt »,
terwijl, overeenkomstig artikel 31 van
het Gerechtelijk Wetboek, een geschil.
enkel onsplitsbaar is, in de zin van artikel 1053 van dat wetboek, wanneer de
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de
onderscheiden beslissingen, waartoe het
aanleiding zou kunnen geven, materieel
onmogelijk is, en de enkele overweging
dat de afgifte van de titels werd gevorderd « zowel tegen (eiser) als tegen zijn
echtgenote •, de onsplitsbaarheid van het
geschil niet rechtvaardigt, temeer daar
de buitenzaakstelling van een partij de
tenuitvoerlegging van een andersluidende beslissing ten aanzien van de andere
partij geenszins materieel onmogelijk
maakt, hetgeen reeds blijkt uit de beslissing van de eerste rechter die de vordering tot « solidaire veroordeling » aileen
ten aanzien van eiser gegrond verklaar-

de, en terwijl de ingeroepen solidariteit
tussen de gedaagde partijen de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel niet onmogelijk maakt, zodat het hof van beroep niet wettig kon beslissen dat het
geschil een onsplitsbaar karakter vertoonde en, bijgevolg, dat eisers hoger beroep niet toelaatbaar is wegens niet-naleving van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van de in het
middel aangeduide wetsbepalingen) :

· Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering van verweerder voor de eerste rechter strekte
tot solidaire veroordeling van eiser
en van zijn echtgenote tot afgifte
van aan eiser in bewaring gegeven
kasbons, althans betaling van de nominale waarde ervan;
Overwegende dat, wanneer de tegen meerdere verweerders ingestelde vordering de hoofdelijke veroordeling beoogt tot afgifte van roerende waarden die zij in hun bezit
zouden hebben, althans tot betaling
van de nominale waarde ervan, de
omstandigheid dat de vordering gegrond is verklaard tegen een van de
partijen en niet tegen andere, op
zichzelf, niet meebrengt dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de
onderscheiden beslissingen waartoe
het geschil aanleiding geeft, materieel niet mogelijk zou zijn;
Dat de appelrechter op grond van
de in het middel aangehaalde redenen niet wettig kon oordelen dat het
geschil onsplitsbaar was en dat het
hoger beroep derhalve niet ontvankelijk was;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; ver klaart het arrest
bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij; 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.
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1 februari 1991
1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Bi.itzler.
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door de rechter · zijn opgeworpen en
aan de eerste voorzitter van het hoi
van beroep voorgelegd, die moet oordelen of de zaak anders moet worden
toegeweze11 (1).
2° !Viet ontvankelijk is het middel dat

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 11iet 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 hof van beroep ter beslissing werd voorgelegd (2).

Nr. 294
1e

KAMER -

1 februari 1991

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - KAMERS MET EEN OF DRIE RAADSHEREN - TOEWIJZING VAN DE ZAKEN - BETWISTING - INCIDENT V66R lEDER ANDER
MIDDEL OP TE WERPEN.

go De op een eerste voorziening gewezen

arresten van het Hoi van Cassatie hebben niet het gezag van gewijsde dat
art. 23 Ger. W. aan rechterlijke beslissingen toekent (g).

2° CASSATIEMIDDELEN -

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

go RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG

CASSATIEARREST.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN - DRAAGWIJDTE.

5° VERWIJZING NA CASSATIE -

BURGERLIJKE ZAKEN - VAN DE VERNIETIGING
UITGESLOTEN VORDERING RECHTSPLEGING.

6° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER - BURGERLIJKE ZAKEN - BETWISTING MET BETREKKING TOT
DE DRAAGWIJDTE VAN EEN VROEGERE VERNIETIGING.

1° Krachtens de artt. 88, § 2,. en 109,

4° De vernietiging van een beslissing

kan niet worden uitgebreid tot andere
beslissingen die niet onafscheidbaar
met de eerste verbonden waren en er
oak niet het gevolg van waren.
5° en 6° Wil, na een cassatie met verwijzing, de aangewezen rechter een vordering onontvankelijk verklaren op
grand dat ze niet het voorwerp is geweest van voormelde cassatiebeslissing, dan dient hij eerst de heropening
van de debatten te bevelen overeenkomstig art. 774, tweede lid, Ger. W.;
het cassatiemiddel volgens hetwelk
voormelde regel is geschonden is echter niet ontvankelijk bij gemis aan belang als het Hoi zelf vaststelt dat de
vordering van de vernietiging uitgesloten was (4).

1------------------(1) en (2) Cass., 1 juni 1990, A.R. nr. 6748,
voltallige zitting (A.C., 1989-90, nr. 579) en 22
juni 1990, A.R. nr. 6890 (A.C., 1989-90, nr. 618).

tweede lid, Ger. W., moet het incident
(3) Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5157 (A.C.,
in verband met de verdeling van de zac
ken onder de kamers van een zelfde 1986-87, nr. 265).
hoi van beroep v66r ieder ander mid(4) Zie A. MEEDS, « L'etendue de Ia cassation
del door een van de partijen of, bij de en matiere civile », in R.C.J.B., 1986, biz. 262
opening van de debatten, ambtshalve tot 281.
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(HAUSMANN
T. WILLEMS, VAN DEN AVONT, DECKX)
ARREST

(A.R. nr. 6982)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1989 door het
H~f . van Beroep te Brussel op verWIJzmg gewezen;
Gelet op het arrest op 9 januari
1987 door het Hof gewezen (5);

Ove: het eerste middel: schending van
de artikelen 3 en 101, als gewijzigd door
artikel 1 van de wet van 19 juli 1985
1.09bis, in het bijzonder § 2, 779, eerst~
hd, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
en 9 van de wet van 19 juli 1985 tot invoering van kamers met een raadsheer
in de hoven van beroep,
doordathet arrest werd gewezen door
een kamer samengesteld uit drie magistraten in het hof van beroep,
terwijl het vonnis van 28 november
1983 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen gewezen werd door
een alleensprekende rechter; het hoger
beroep voor het verwijzingshof ingeleid
werd bij dagvaardingsexploot d.d. 13 mei
1987 om te verschijnen op 9 juni 1987
voor « de 15de Kamer van het Hof van
Beroep te Brussel (een raadsheer) »" artikel 109bis, § 2, van· het Gerechtelijk' Wetboek, ingevoegd door de wet van 19 juli
1985, bepaalt dat, behoudens uitzonderingen hier niet van toepassing, het hoger
beroep tegen beslissingen in burgerlijke
zaken gewezen door een alleensprekende
rechter aan een kamer met een raadsheer wordt toegewezen; deze wet in werking is getreden op 1 december 1985 en
zijnde een wet van toepassing op d~
rechterlijke organisatie, toepasselijk is
op de hangende rechtsgedingen, zodat
het arrest, dat niet gewezen is door het
aantal door de wet voorgeschreven rechters, nietig is (schending van de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen) :
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 88, § 2, en 109, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek een
incident in verband met de ~erder d
k
d
mg er za en on er de kamers van
een zelfde hof van beroep, hetzij
(5) Niet gepubliceerd arrest.
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door een van de partijen v66r ieder
ander middel, hetzij door de rechter
ambtshalve bij de opening van de
debatten moet worden opgeworpen
en voorgelegd aan de eerste voorzitter van het hof van beroep, die oordeelt of de zaak anders moet worden toegewezen; dat, bij . ontstentenis daarvan, de zaak definitief aan
de kamer toegewezen blijft, behoudens cassatieberoep van de procureur-generaal;
Overwegende dat, nu uit de processtukken blijkt dat eiseres ten
gronde heeft geconcludeerd zonder
op te werpen dat haar zaak aan een
kamer met een raadsheer had moeten worden toegewezen, en zulks
ook niet ambtshalve werd opgeworpen, het middel, dat niet voor het
eerst in cassatie kan worden opgeworpen, niet ontvankelijk is;

Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 23, 24,
26, 602, 774, 807, 1084, 1110, 1042, 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek en de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest voor recht zegt dat
tweede verweerder Van den Avont (en
D kx d d
)
za~e ~ijn~r e verweerster niet meer ter
terwijl, eerste onderdeel, tweede verweerder Van den Avont in regelmatig
genomen besluiten concludeerde tot de
ontvankelijkheid van het hoger beroep
van eiseres en gee:nszins betwistte ter
zake te zijn gebleven, en het arrest,
vooraleer regelmatig de vordering van eiseres te kunen afwijzen wegens het niet
ter zake zijn van tweede verweerder en
dus op een exceptie van niet-ontvankelijkheid die de partijen niet hadden opgeworpen, overeenkomstig artikel 774
. tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
de heropening van de debatten ambtshal_ve diende te bevelen (schending van
artlkel 774 van het Gerechtelijk Wetboek), minstens een betwisting heeft opgeworpen die niet van openbare orde is
en die door de partijen was uitgesloten
(schending van de artikelen 807 en 1138
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, even:
als van de rechten van de verdediging);
tweede onderdeel, eiseres regelmatig
beroep had aangetekend voor het Hof
van Beroep te Antwerpen tegen de be-
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slissing waarbij haar oorspronkelijke eis
tegen deze tweede verweerder werd afgewezen, het Hof van Beroep te Antwerpen deze vordering had afgewezen om
reden dat eerste verweerder volledig verantwoordelijk werd verklaard, eiseres
zich heeft voorzien voor het Hof van
Cassatie en tweede verweerder Van den
Avont ter zake heeft geroepen tot bindendverklaring van het te vellen arrest,
het Hof van Cassatie bij arrest van 9 j anuari 1987 het arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen d.d. 18 december
1984 heeft vernietigd met inbegrip van
het dispositief inhoudende de afwijzing
van de oorspronkelijke eis van eiseres
tegen tweede verweerder, waardoor voor
het hof van beroep op verwijzing deze
vordering op dezelfde manier en in dezelfde voorwaarden als het hof van beroep waarvan de beslissing werd vernietigd, aanhangig werd gemaakt; · zodat,
door aldus uitspraak te doen, het arrest
het gezag van gewijsde van het cassatiearrest van 9 januari 1987 miskent
(schending van de artikelen 23, 24, 26
van het Gerechtelijk Wetboek) althans
de. regelen betreffende de verwijzing
door het Hof van Cassatie en de bevoegdheid en rechtsmacht op verwijzing
van het hof van beroep schendt (schending van de artikelen 602, 1084 en 1110
van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet nader bepaalt waardoor de artikelen 602 en 1084 van het Gerechtelijk Wetboek zouden zijn geschonden;
Overwegende dat een cassatiearrest op een eerste voorziening geen
gezag van gewijsde toekomt, waaruit volgt dat de in het onderdeel vermelde artikelen 23, 24 en 26 niet
kunnen zijn geschonden;
Overwegende dat eiseres haar
cassatieberoep van het appelarrest
van 18 december 1984 niet tegen de
verweerder sub 2 heeft gericht en
daardoor de beslissing van dat arrest op haar vordering tegen die
verweerder bij het Hof niet aanhangig heeft gemaakt;
Dat de afwijzing van de vordering
van eiseres tegen de verweerder sub
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2 steunde op gronden die onder-

scheiden waren van de gronden
waarop de vordering van eiseres tegen de eerste verweerder werd afgewezen;
Dat de oproeping tot bindendverklaring die eiseres tegen de verweerders sub 2 en 3 heeft gericht, er
enkel toe strekte dat het over andere vorderingen te wijzen cassatiearrest aan de opgeroepen partijen in
rechte tegengeworpen zou kunnen
worden;
Dat het cassatiearrest van 9 januari 1987 een gedeeltelijke vernietiging uitspreekt, welke de vordering van eiseres tegen de verweerder sub 2 niet raakt, ook al wordt
die vordering in het diCtum van het
arrest niet uitdrukkelijk van de vernietiging uitgesloten; dat de vernietiging van de beslissing over de vorderingen tussen eiseres en de eerste
verweerder niet kon worden uitgebreid tot de beslissing over de vordering van eiseres t~gen de verweerders sub 2 en 3, welke laatste
beslissing niet onafscheidbaar met
de eerste verbonden was en er ook
niet het gevolg van was;
Dat het bestreden appelarrest derhalve artikel 1110 'van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt door te
beslissen dat de genoemde vordering niet meer aanhangig was;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat aan de rechter
die kennis neemt van een geschil op
verwijzing na gedeeltelijke cassatie,
slechts rechtsmacht toekomt binnen
de grenzen van de verwijzing; dat
die verwijzing in beginsel beperkt is
tot de omvang van de vernietiging,
zij het met begrip van te dezen niet
ter sprake komende onafscheidbare
beslissingen en beslissingen die van
de vernietigde beslissingen het gevolg zijn;
Dat de exceptie van niet-aanhan~
gigheid voor de verwijzingsrechter
aan partijen in de regel ter kennis
wordt gebracht door het dictum van
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het cassatiearrest zelf, wanneer dit veerd (schending van artikel 97 van de
de omvang van de vernietiging na- Grondwet):
der bepaalt; dat evenwel, voor zover
dat dictum tot vragen van interpreOverwegende dat, nu uit het anttatie kan leiden mede wegens de
aard van het cassatieberoep, van de woord op het derde middel blijkt dat
middelen en van de beantwoording de vordering van eiseres tegen de
daarvan, de verwijzingsrechter die verweerder sub 2 voor het hof van
vraag niet ambtshalve mag opwer- beroep ingevolge de slechts gedeelpen zonder inachtneming van het telijke verwijzing na cassatie niet
bepaalde in artikel 774, tweede lid, meer aanhangig was, het middel gericht is tegen een beslissing welke
van het Gerechtelijk Wetboek;
het bestreden arrest niet bevat en
Dat niettemin het verzuim van mitsdien niet ontvankelijk is;
heropening van het debat desaangaande, niet op zichzelf tot cassatie
kan leiden, wanneer, zoals te dezen,
Om die redenen, verwerpt de
op de rechtsvraag omtrent de draagveroordeelt eiseres in
wijdte van een cassatiearrest, het voorziening;
de kosten.
Hof moet vaststellen dat, zoals door
het bestreden arrest wordt beslist,
1 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitde vordering niet meer aanhangig ter en verslaggever: de h. Soetaert, eerwas, en een verwijzing derhalve ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
door de wet zelf uiteraard uitgeslo- van de h. Declercq, advocaat generaal Advocaten : mrs. Delahaye en Biitzler.
ten wordt;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het vierde middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt en bijgevolg de oorspronkelijke
eis, door eiseres ingesteld tegen tweede
verweerder, afwijst,

I Nr. 295
terwijl eiseres, die regelmatig beroep
had ingesteld tegen de afwijzing van
haar eis gericht tegen tweede verweer3• KAMER - 4 februari 1991
der door het beroepen vonnis, in haar
dagvaarding om te verschijnen voor het
hof van beroep op verwijzing, aanvoerde
dat tweede verweerder « zich op een af- 1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE
- OPZEGGING - TERMIJN - HOGERE BEstand bevond die· het hem moest mogeDIENDE- VASTSTELLING DOOR DE RECHTER
lijk maken om tijdig tot stilstand te ko-CRITERIA.
men, zonder het voertuig van (eiseres) te
raken; ... , dat tweede verweerder dan ook
een inbreuk heeft begaan op artikel 10 2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE
van het Wegverkeersreglement, artikelen
- OPZEGGING - TERMIJN - HOGERE BE1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
DIENDE- VASTSTELLING DOOR DE RECHTER
en de aan elke weggebruiker opgelegde
-CRITERIA.
algemene voorzichtigheidsplicht, door
zijn snelheid niet aan te passen aan de 1° De door de rechter vast te stellen opzeggingstermijn voor een hogere be· verkeerssituatie, zeker in stadsverkeer
en in acht genomen zijn onoplettend~
diende wordt bepaald met inachtneming van de kans voor de bediende
heid >>; het bestreden arrest dit middel
om spoedig een aangepaste en evenvan eiseres niet beantwoordt en dus niet
waardige betrekking te vinden, gelet
naar voldoening van rechte is gemoti-
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op zijn ancienniteit, zijn leeftijd, zijn
functie en zijn loon, naar gelang van
de elementen eigen aan de zaak (1).
(Art. 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° Voor de vaststelling van de opzeggingstermijn voor een hogere bediende
mag de rechter geen rekening houden
met de activiteit die de werknemer in
een andere hoedanigheid ten behoeve
van de onderneming heeft verricht,
noch met een toekomstig potentieel
verlies dat de werknemer als gevolg
van zijn ontslag kan Iijden (2). (Art. 82,
§ 3, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(BAC SPAARBANK C.V. T. DEBAST)
ARREST

(A.R. nr. 7287)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1990 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over· het middel: ...
Overwegende dat het arrest vastst~lt dat « de eerste rechter bij zijn
beoordeling (van de opzeggingstermijn) rekening (heeft) gehouden
met de ancienniteit van 15 jaar en
1 maand, de leeftijd van 57 jaar en
10 maanden, hetzij "bijna de
pensioenleeftijd ", de functie afdelingsagent en de jaarwedde van
1.157.172 frank )); dat het oordeelt
dat « nochtans in casu gezegde criteria bovendien beYnvloed worden
door de omstandigheden dat (verweerder) voordien reeds en wel sedert september 1962 voor (eiseres)
bedrijvig was en bovendien zijn
agentschap "De Volksverzekering"
(... ), bij zijn voltijdse tewerkstelling
als bediende bij B.A.C. in augustus
1971, overging naar de afdeling van
B.A.C. (... ) en dat de bij B.A.C. geldende regeling inzake brugpensioen,
zeer gunstig was )); dat het arrest op
die gronden de door de eerste rech-:
(1) Cass., 17 sept. 1975 (A.C., 1976, 82) en 3
feb. 1986 (J.T.T., 1987, 58).
1
(2) Zie Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5999 (A. C.,.
1987-88, nr. 344), en 6 nov. 1989, A.R. nr. 6704
(A.C., 1989-90, nr. 143).
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ter toegekende opzeggingsvergoeding wij zigt;
Overwegende dat de door de rechter
bepaalde
opzeggingstermijn
moet worden bepaald rekening houdend met de kans voor de bediende
om spoedig een aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, gelet
op zijn ancienniteit, zijn leeftijd,
zijn functie en zijn loon, naar gelang van de elementen eigen aan de
zaak;
Overwegende dat de rechter de
ancienniteit moet berekenen op
grond van de periode tijdens welke
de werknemer in die hoedanigheid
in de economische exploitatie-eenheid was tewerkgesteld; dat, in zoverre hij het loon in aanmerking
neemt, hij geen rekening mag houden met toekomstige gebeurtenissen
of met het specifiek financieel nadeel dat een b'epaalde werknemer
ten gevolge van de beeindiging ondervindt;
Overwegende dat te dezen de
appelrechters oordelen dat de genoemde criteria « beYnvloed worden )) door verweerders activiteit in
een andere hoedanigheid van die
van werknemer en door het potentieel verlies van een gunstig brugpensioen;
Dat de appelrechters mdoende de
in het middel aangevoerde wetsbepalingen schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het bedrag van de opzeggingsvergoeding
bepaalt; 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 feite.nrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
4 februari 1991 - a• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter

------------
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~ Verslaggever: de h. Verougstraete Wat het tweede onderdeel betreft :
Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - AdvocaOverwegende dat een arbeidsonten : mrs. Nelissen Grade en Biitzler.
geval onder meer de aanwezigheid

van een plotselinge gebeurtenis vereist die het letsel heeft veroorzaakt;
Overwegende dat de uitvoering
van de gewone en normale dagtaak
een plotselinge gebeurtenis kan
opleveren, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat
:!let letsel kan hebben veroorzaakt;
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KAMER -

4 februari 1991

1° ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL

BEGRIP
PLOTSELINGE GEBEURTENIS - UITOEFENING
VAN DE DAGTAAK.

1o Een

arbeidsongeval vereist onder
meer het bestaan van een plotselinge
gebeurtenis die letsel veroorzaakt (1).
(Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)

2° De uitoefening van de gewone en nor-

male dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn op voorwaarde dat in
die uitoefening een element aanwijsbaar is dat het letsel kan veroorzaakt
hebben (2). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)

. (BLEYAERT T. ASSURANTIE GROEP JOSI N.V.)

Overwegende dat het arrest de
omstandigheden waarin het slachtoffer zijn dagtaak, die, volgens de
rechters, niet gemakkelijk was en
nogal wat inspanningen vergde, uit·voerig beschrijft; dat het arrest, aan
de hand van die omstandigheden,
vaststelt dat geen in tijd of ruimte
·~anWi.jsbare inspanning of enig uitnendig element te vinden is die het
1verlijden van de . getroffene heeft
'mnnen veroorzaken; dat het voorts
· raststelt dat dit overlijden uitslui.end te wijten was aan een patholo]ische predispositie van de getroffele;
Dat het arbeidshof aldus zijn be'-.lissing dat geen plotselinge gebeur1enis wordt aangewezen, naar recht
'>'erantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worien aangenomen;

ARREST

(A.R. nr. 7309)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1990 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;

(1) Cass., 19 feb. 1990, A.R. nr. 8721 (A.C.,
1989-90, nr. 369).
(2) Cass., 26 feb. 1990, A.R. nr. 6969 (A.C.,
1989-90, nr. 390).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 68 van
de Arbeidsongevallenwet, veroorleelt verweerster in de kosten.
4 februari 1991 - 3• kamer - Voorzitter e:n verslaggever : de h. Rauws, waar'lemend voorzitter - Gelijkluidende con)lusie van de h. Lenaerts, procureur-ge:.leraal - Advocaten : mrs. Houtekier. en
3iitzler.
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' daartoe was de verwijdering van (verweerder in cassatie) uit de onderneming;
(dat) deze stelling door volgende feiten
wordt bewezen (...); (dat) (eiseres in cas3" KAMER - 4 februari 1991
satie) ongetwijfeld (is) tekort gekomen
aan haar verplichtingen opgelegd door
de toepasselijke C.A.O. van 30 juni 1980
ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE
ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING - TE- (K.B. 6.10.1980 - B.S. 28.11.80), artikel 2,
KORTKOMING VAN EEN PARTIJ AAN HAAR laatste zin, waarbij zij zich ertoe verplicht aan de werknemers hun vrijheid
VERPLICHTINGEN.
van vereniging en de uitbreiding van
Op zichzelf doet een tekortkoming van hun organisatie in de onderneming dieen partij aan haar verplichtingen de rect, noch indirect te hinderen, (... ); (dat)
arbeidsovereenkomst niet eindigen (1). (eiseres in cassatie) tevens krachtens artikel 20, 2°, van de wet van 3 juli 1978 op
de arbeidsovereenkomsten, verplicht
(was) als een goed huisvader, te zorgen
(BRUYNOOGHE N.V. T. DENDUYVER)
' dat (verweerder in cassatie) zijn arbeid
kon verrichten in behoorlijke omstanARREST
digheden met betrekking tot zijn veilig. heid ook wat de andere werknemers be(A.R. nr. 7322)
treft tegenover (verweerder in cassatie)
HET HOF; _ Gelet op het bestre- in plaats van ze tegen hem op te jutten;
den arrest, op 19 februari 1990 door (dat) uit al deze feiten duidelijk blijkt
dat (eiseres in cassatie) met een kwaadhet Arbeidshof te Gent gewezen;
aardig opzet heeft geageerd om (verOver het middel, gesteld als volgt: weerder in cassatie), zoniet het werken,
« schending van de artikelen 1134, 1142, dan toch de uitoefening van zijn vak1184 en 1234 van het Burgerlijk Wet- bondsopdracht te beletten; (dat) dergeboek, 20, 2o, 32, 35 en 39 van de wet van lijke handelswijze dient gelijkgesteld
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, met een contractbreuk en het terecht (is)
2, 18 en 19 van de C.A.O. van 30 juni dat (verweerder in cassatie) de con1980 gesloten in het Paritair Comite van tractbreuk heeft vastgesteld in hoofde
het Bouwbedrijf, algemeen bindend ver- van (eiseres in cassatie) nog dezelfde
klaard bij koninklijk besluit van 6 okto- dag; (dat) de houding van (eiseres in casber 1980, gewijzigd door de C.A.O. van 30 satie) overduidelijk (was) zodat van (verjuni 1983, algemeen bindend verklaard weerder in cassatie) niet meer kan
bij koninklijk besluit van 23 augustus geiHst worden dat hij 's anderendaags
1983,
zich opnieuw aanbood ",
Nr. 297

doordat het bestreden arrest eiseres in
terwijl, krachtens de in het middel gecassatie veroordeelt om aan verweerder citeerde wetsbepalingen, inzonderheid de
in cassatie een opzegvergoeding van artikelen 1134, 1142, 1184 en 1234 van het
55.417 frank en een beschermingsvergoe- Burgerlijk Wetboek, 20, 2°, 32 en 35 van
ding als syndicaal afgevaardigde van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsover1.029.184 frank te betalen op grond onder eenkomsten, een tekortkoming van een
meer van de overwegingen dat : " uit de partij aan haar zelfs essentHHe verbintefeitelijke gegevens van de dossiers blijkt nissen uit de arbeidsovereenkomst op
dat (eiseres in cassatie) of althans de af- zichzelf de arbeidsovereenkomst niet
gevaardigde-beheerder van (eiseres in doet eindigen; het bestreden arrest alcassatie) zich op de door hem aan de leen vaststelt dat eiseres in cassatie tewerknemers van het bedrijf opgelegde kort gekomen was aan haar verplichtinhouding heeft gesteund om (verweerder gen opgelegd door artikel 2 van de
in cassatie) wederrechtelijk te verhinde- C.A.O. van 30 juni 1980 en door artikel
ren zijn normaal werk te doen, en zeker 20, 2°, van de wet van 3 juli 1978 en dat
om zijn opdracht als syndicaal afgevaar- eiseres in cassatie met " kwaadaardig opdigde uit te oefenen; (dat) het voorname- 1 zet heeft geageerd om verweerder in caslijk dit laatste .(was) -dat moest verhin- · satie zoniet het werken, dan toch het uitderd worden en (dat) het enige middel oefenen van zijn vakbondsopdracht te
~-------,....;.;.....__....____"""'--1 beletten "; zodat ·het bestreden arrest op
deze gronden, niet wettig kon beslissen
. (1) Cass., 27 okt. en 24 nov. 1986, A.R. nrs. j dat " dergelijke handelswijze dient ge5304 en 5322 (A.C., 1986-87, nrs. 123 en 183). : lijkgesteld met een contractbreuk" en

~"~--~~--------------- ~T
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dat "de houding van (eiser in cassatie)
overduidelijk (was) zodat van (verweerder in cassatie) niet meer geeist (kon)
worden dat hij 's anderendaags zich opnieuw aanbood " (schending van aile in
bet middel aangehaalde wetsbepalingen,
inzonderheid de artikelen 1134, 1142,
1184 en 1234 van bet Burgerlijk Wethoek, 20, 2", 32 en 35 van de wet van 3
juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, 2
van de in bet middel aangehaalde algemeen verbindend verklaarde C.A.O. van
30 juni 1980) en derhalve eiseres in cassatie niet wettig kan veroordelen tot de
opzegvergoeding verschuldigd krachtens
artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 op
de arbeidsovereenkomsten en de beschermingsvergoeding
verschuldigd
krachtens de artikelen 18 en 19 van de
in bet middel aangehaalde algemeen verbindend verklaarde C.A.O. van 30 juni
1980 (schending van aile in bet middel
aangehaalde wetsbepalingen) » :

haar verplichtingen de arbeidsovereenkomst niet doet eindigen;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
op grond van de voormelde redenen
derhalve niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat eiseres de arbeidsovereenkomst eenzijdig heeft beeindigd,
op grond dat zij « met een kwaadaardig opzet heeft geageerd om (verweerder), zoniet het werken, dan
toch de uitoefening van zijn vakbondsopdracht te beletten »; dat het
in dit verband vaststelt dat « de verwijdering van (verweerder) uit de
onderneming » aileen werd aangewend als middel om verweerder te
verhinderen zijn opdracht als vakbondsafgevaardigde uit te oefenen;
dat uit het arrest niet blijkt dat eiseres verweerder heeft belet op 8 oktober 1984 het werk normaal te beginnen om een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken;
Dat het arbeidshof de eenzijdige
beeindiging door eiseres van de
arbeidsovereenkomst
uitsluitend
grondt op het niet nakomen door eiseres van haar verplichtingen, inzonderheid die welke haar worden
opgelegd door artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30
juni 1980, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6
oktober 1980, en van artikel 20, 2°
van de Arbeidsovereenkomstenwet;

4 februari 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.

Overwegende dat, op zichzelf, een
tekortkoming van een partij aan

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het boger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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KAMER -

5 februari ·1991

1° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN
- ART. 2.1 - RIJBAAN - BEGRIP.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART. 2.1 - RIJBAAN.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART. 2.8 - KRUISPUNT.
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1° Een openbare weg kan verschillende
rifbanen hebben (1).
2° De feitenrech ter oordeelt op onaantastbare wifze of verschillende rijbanen een enkele weg vormen (2).
3° De feitenrechter oordeelt op om'lantastbare wijze of de plaats waar een
uit twee rijbanen bestaande openbare
weg en een andere weg samenlopen,
een en hetzelfde kruispunt uitmaakt
(3).
(DERUIJCK T. HEYE, VANDERSCHUEREN)
ARREST

(A.R. nr. 4295)

BET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 j anuari 1990 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, als volgt gesteld :
schending van de artikelen 2.1, 2.8,
12.3.1, van het Wegverkeersreglement,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser op
strafrechtelijk gebied veroordeelt wegens
overtreding van artikel 38, § 1, van de
wet betreffende de politie over bet wegverkeer en op burgerrechtelijk gebied de
eis van de burgerlijke partijen gedeeltelijk gegrond verklaart, na te hebben
overwogen : • Uit de toelichting van de
verbalisanten - stuk 3 van de strafinformatie - volgt dat, zoals weergegeven op
de situatieschets, de Beekstraat een
openbare weg is welke zich, ter hoogte
van bet plantsoen met kapel, uitsplitst in
twee rijbanen welke allebei uitmonden
in de openbare weg Armand easier de
ter Bekenlaan. Bijgevolg en overeenkomstig de bepaling van artikel 2.8 A.V.R.,·
kruispunt is de plaats waar twee of meer
openbare wegen samenlopen, wordt bet'
kruispunt Beekstraat-Armand easier de.

Nr. 298

ter Bekenlaan gevormd door de oppervlakte welke begrensd wordt door de
idei.\le lijnen die de verlenging zijn van
de gevels, afsluiting of andere grensscheidingen van gebouwen of eigendommen (en) langsheen de Beekstraat en ·dit
op de plaats waar deze samenkomen en
in elkaar lopen met de Armand easier
de ter Bekenlaan. In casu, vormen de
twee rijbanen van de Beekstraat de ontmoetingspunten op het door de begrenzing van de twee ineenlopende openbare
wegen - Beekstraat-Armand easier de
Ter Bekenlaan - gevormd kruispunt. In
casu, en overeenkomstig de bepaling van
artikel12.3 Algemeen Verkeersreglement
was (eiser) de voorrang van rechts verschuldigd aan aile verkeer komende uit
de Beekstraat vanaf de grensscheiding
met de eerste rijbaan tot aan de grensc
scheiding met de tweede rijbaan, gezien
vanuit zijn rijrichting » en verder overweegt bet bestreden arrest : • Uit de eigen verklaring van (eiser) blijkt immers
dat hij zeer goed bekend is met de plaatselijke situatie en er drie a viermaal per
dag voorbij komt; hij wist dus dat naast
de kapel een rijbaan van de Beekstraat
in de Armand easier de Ter Bekenlaan
uitmondde en dat kapel en plantsoen
een bepaalde hinder vormen op bet zicht
in rechts van hem gelegen Beekstraat »,
verder overweegt bet (hof van beroep):
« Het feit dat bestuurder Heye, om links
af te slaan, blijkens het sleepspoor op
bet kruispunt, zijn bocht niet zo breed
mogelijk heeft genomen, artikel 19.3.5°
Algemeen Verkeersreglement, is een blote overtreding in zijn hoofde zonder oorzakelijkheid met bet ongeval en de schade ... De enige en uitsluitende oorzaak
van het ongeval en de schade is de manifeste miskenning van de voorrang van
rechts door de beklaagde (eiser in cas satie) •,

terwijl, tweede onderdeel, het arrest
stelt dat de Beekstraat zich ter hoogte
van de Armand easier de Ter Bekenlaan
uitsplitst in twee rijbanen, welke allebei
uitmonden in de openbare weg genaamd
Armand easier de Ter Bekenlaan; terwijl bet arrest gewag maakt van • twee
rijbanen » van de Beekstraat en • ontmoetingspunten » en van een « eerste rijbaan » en « tweede rijbaan »; terwijl de
aanwezigheid van twee totaal aparte rij(1) Zie R. POTE, Handboek Verkeerswetge-i banen, moet doen besluiten tot de aanwezigheid van twee openbare wegen; terving, d. I, biz. 49 en 50.
wijl de rijbaan immers bet deel is van
(2) 'en (3) Cass., 4 sept. 1973 (AC., 1974, 8).: de openbare weg dat voor bet voertui1

-------------
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genverkeer in het algemeen is ingericht
(artikel 2.1 Wegverkeersreglement); terwijl twee rijbanen dus onvermijdelijk
deel uitmaken, elk apart, van een andere
openbare weg; terwijl het niet is omdat
twee rijbanen administratief elk Beekstraat noemen dat het daarom noodzakelijk slechts om een openbare weg zou
gaan; zodat het arrest door gewag te rnaken van twee rijbanen, doch slechts van
een openbare weg uitmondend in de Armand easier de Ter Bekenlaan, en dus
slechts van een kruispunt tussen de
Beekstraat en de Armand easier de Ter
Bekenlaan, de artikelen 2.1 en 12.8 van
het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende het algemeen reglementbetreffende de politie over het wegverkeer schendt minstens niet wettig is gemotiveerd (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
terwijl, derde onderdeel, het arrest
door de regels betreffende de voorrang
op kruispunten toe te passen op een aanrijding die buiten een kruispunt is gebeurd op een openbare plaats waarvoor
andere verkeersvoorschriften gelden, tevens een schending inhoudt van artikel
12.3.1 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;

- ·cc-_-------
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baan tot aan de grensscheiding met
de · tweede rijbaan, gezien vanuit
zijn rijrichting »;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. M. Kluyskens, Gent.
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2• KAMER - 5 febmari 1991
Wat het tweede en derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderdelen VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFer ten onrechte van uitgaan dat een
ZAKEN - STRAFVORDERING - ONBESTAANopenbare weg geen verschillende rijBAARHEID VAN HET TUSSEN DE REGELS GESCHREVENE - DRAAGWIJDTE.
banen kan hebben;
Dat de feitenrechter op onaantast- De bepaling dat het tussen de regels gebare wijze oordeelt of verschillende
schrevene als niet bestaande wordt berijbanen een enkele weg vormen en
schouwd, is niet toepasselijk op hetof de plaats waar zij met een andere
geen de plaats inneemt van de regelmatig doorgehaalde woorden en aldus
weg samenlopen een en hetzelfde
gei'ntegreerd is in de regel waarin die
kruispunt uitmaakt;
woorden voorkwamen. (1) (Art. 78 Sv.)
Overwegende dat de appelrechters, om de redenen die het bestreden arrest vermeldt en in het mid- (LEMENU T. GODDERIS, EUROP AUTOS P.V.B.A.)
del zijn weergegeven, op onaantastbare wijze in feite oordelen dat er
ARREST
op de plaats van het ongeval, tussen
(A.R. nr. 4508)
de Beekstraat en de Armand Casier
de Ter Bekenlaan, slechts een en
HET HOF; - Gelet op het bestreniet twee kruispunten zijn, zodat
« eiser de voorrang van rechts ver- den vonnis, op 23 maart 1990 in hoschuldigd was aan alle verkeer ko- 1---------------mende uit de Beekstraat vanaf de
(1) Zie Cass., 12 mei 1987, A.R. nr. 967 (A.C.,
grensscheiding met de eerste rij- 1986-87, nr. 533).
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ger beroep gewezen door de Correc- werd uitgeoefend door een daartoe regelmatig aangewezen magistraat van het
tionele Rechtbank te Brussel;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 78, 153, 172, dit laatste artikel zoals vervangen bij wet van 1 mei
1849, 190, 210 van bet Wetboek van Strafvordering, 1 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 137 en 138
van bet Gerechtelijk Wetboek,
doordat de Correctionele Rechtbank te
Brussel bij het bestreden vonnis bet beroepen vonnis bevestigt in zoverre eiseres werd veroordeeld tot een geldboete
van 20 frank x 60, het voor bet overige
teniet doet en, wijzigend, de rechtstreekse gedaagde Godderis vrijspreekt, de
P.V.B.A. Europ Autos buiten zake stelt
en eiseres veroordeelt tot alle kosten jegens de openbare partij ten totale bedrage van 1002 frank, en op burgerlijk gebied zich onbevoegd verklaart om kennis
te nemen van de eis van eiseres, haar
veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij S.P.R.L. Europ Autos van de
som van 44.027 frank, vermeerderd met
de vergoedende intresten sedert 14 september 1988, de gerechtelijke intresten
en de kosten, en voorbehoud verleent
voor wat betreft de B.T.W.,
terwijl uit de procedurestukken dient
te blijken dat de strafvordering werd uitgeoefend door de ambtenaar, die de wet
daarmee belast; in bet proces-verbaal
van de terechtzitting van 16 februari
1990, waarop de zaak werd behandeld en
in beraad genomen door de 46ste kamer
van de Correctionele Rechtbank te Brussel, oorspronkelijk melding werd gemaakt van de beer Debruyne als lid van'
bet openbaar ministerie; deze naam vervolgens evenwel werd doorgehaald, terwijl tussen de regels de naam van de
beer Ringoot werd geschreven; zo overeenkomstig artikel 78 van het Wetboek
van Strafvordering de doorhaling van de
naam Debruyne werd goedgekeurd, uit
bet proces-verbaal niet blijkt dat ook de
toevoeging van de naam van de beer
Ringoot werd goedgekeurd en deze toevoeging zodoende als niet bestaande
dient beschouwd; uit bet proces-verbaal
van de zitting van 16 februari 1990 derhalve niet blijkt dat de strafvordering

openbaar ministerie; de vermeldingen
van het vonnis van 23 maart 1990 evenmin toelaten na te gaan of op voormelde
zitting het openbaar ministerie regelmatig was vertegenwoordigd, zodat bet bestreden vonnis met een nietigheid is behept (schending van de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen) :

Overvi.regende dat, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 78 van het
Wetboek van Strafvordering, het tussen de regels geschrevene, de niet
goedgekeurde doorhalingen en verwijzingen als niet bestaande worden
beschouwd;
Overwegende dat naar luid van
die bepalingen wat tussen de regels
wordt geschreven niet voor goedkeuring vatbaar is;
Overwegende evenwel dat in het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 16 februari 1990 van de Correctionele Rechtbank te Brussel de
naam « Ringoot » niet tussen de regels is geschreven, maar de plaats
inneemt van de regelmatig doorgehaalde woorden « Debruyne eerste »
en aldus ge'integreerd is in de regel
« M. Ringoot, substituut-procureur
des Konings »;
Dat het middel feitelijke
slag mist;

grond~

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voor~
zitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h~
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Geinger. .

--------T _ : ----- --- -------------:__-_----
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KAMER -

KAMER -

5 februari 1991

5 februari 1991
1° STRAF -

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING- BESLISSING VAN DE RAADKAMER
TOT INTERNERING WEGENS FElTEN WAARVOOR DE VERDACHTE ZICH IN VOORLOPIGE
HECHTENIS BEVINDT - HOGER BEROEP GEVOLG.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING VAN GEESTESGESTOORDEN - BESLISSING VAN DE RAADKAMER TOT INTERNERING WEGENS FElTEN
WAARVOOR DE VERDACHTE ZICH IN VOORLOPIGE HECHTENIS BEVINDT - HOGER BEROEP
- GEVOLG.

1° en 2° De beschikking waarbij de raad-

kamer beveelt dat een onder bevel tot
aanhouding staande verdachte wegens
in dit bevel vermelde feiten gelnterneerd wordt, heeft tot gevolg dat het
onderzoeksgerecht niet meer van
maand tot maand over de handhaving
van de voorlopige hechtenis uitspraak
hoeft te doen, daar de verdachte niettegenstaande zijn hager beroep in
hechtenis blijft ten gevolge van de beschikking tot internering (1). (Artt. 7
en 8 Wet Bescherming Maatschappij.)

(VANHECKE)

(A.R. nr. 5175)

5 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkl'uidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Jan Sevens, Gent.

Noot arrest nr. 300 :
(1) Cass., 23 d-ec. 1974 (A.C., 1975, 482).

ALLERLEI - RECHTVAARDIGING VAN DE STRAFMAAT - REDENEN VEREISTE NAUWKEURIGHEID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STRAF - RECHTVAARDIG!NG VAN DE
STRAFMAAT - VEREISTE NAUWKEURIGHEID.

1° en 2° Aan de bijzondere motiverings-

plicht van art. 195, tweede lid, Sv.
wordt niet voldaan door de appelrechter die op grand van de motieven van
de eerste rechter beslist dat de door
deze opgelegde gevangenisstraf dient
te worden verhoogd, wanneer die motieven de strafmaat van de door de
appelrechter opgelegde hoofdgevangenisstraf bij gebrek aan de vereiste
nauwkeurigheid niet rechtvaardigen
(1).
(MARTENS)
ARREST

(A.R. nr. 5195)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1990
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift van eiser dat in kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel:

Overwegende dat de eerste rechter « gelet op de objectieve zwaarte
van de feiten en de subjectieve
schuld van. de beklaagde, met bijzondere inachtneming van de doeltreffendheid van de straf voor de bescherming van de maatschappij en

Noot arrest nr. 301 :
{1) Zie Cass., 27 juni 1990, A.R. nr. 8302
(A.C., 1989-90, nr. 634).
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de waarden die zij erkent, alsmede Gelijkluidende conclusie van de h.
de mogelijkheden van wederaanpas- D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
sing van de beklaagde in de maat- mr. G. Vergauwe, Gent.
schappij en de eerbied voor zijn persoonlijkheid » eiser veroordeelde
wegens de bewezen verklaarde telastleggingen A (bezit verdovende
middelen) en B (invoer verdovende
middelen) tot een hoofdgevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 1.000 frank;
Overwegende dat het hof van beroep oordeelt dat de telastleggingen A
en B zoals zij voor de eerste rechter
bewezen zijn gebleven en de uiting Nr. 302
vormen van een zelfde strafbare gedraging zodat slechts een straf dient
2• KAMER - 5 februari 1991
te worden opgelegd; dat het om de
motieven van de eerste rechter die
het bijtreedt en tot de zijne maakt 1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDbeslist dat de door de eerste rechter
HAVING VAN DE HECHTENIS - VERNIETIopgelegde gevangenisstraf van drie
GING MET VERWIJZING - HERSTEL VAN DE
maanden ontoereikend is en dient
ONREGELMATIGHEID DOOR DE AANGEWEZEN
verhoogd te worden tot twee jaaren
RECHTER.
de door de eerste rechter opgelegde
geldboete dient behouden te blijven; 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS -

SAMENVAT-

Overwegende dat de voormelde
TENDE ONDERVRAGING· - VERZOEK - TERmotieven van de eerste rechter de
MIJN.
strafmaat van de door het hof van
beroep opgelegde hoofdgevangenis- 1° Wanneer een arrest van de kamer
.van inbeschuldigingstelling tot handstraf bij gebrek aan de vereiste
having van de voorlopige hechtenis is
nauwkeurigheid niet rechtvaardigen;
vernietigd omdat het niet naar recht
Dat niet blijkt op grand van welke
verantwoordde dat in het dossier beconcrete gegevens het hof van bepaalde stukken ontbraken, kan de karoep die strafmaat heeft bepaald;
mer van inbeschuldigingstelling waarnaar de zaak wordt ' verwezen de
Dat aan de motiveringsvereiste
onregelmatigheid herstellen en uitvan artikel 195 van het Wetboek van
spraak doen over de handhaving van
Strafvordering niet is voldaan;
de hechtenis. (Artt. 30, § 4, en 31, § 4,
Dat het onderdeel in zoverre geWet Voorlopige Hechtenis 1990.)
grond is;
2° Wil een verdachte of zijn raadsman

·Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit.
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerp en.
5 februari 1991 - 2• kamer -

Voorzit-

ter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter -

Verslaggever: de h. De Baets -

v66r de verschijning voor de raadkamer of voor de kamer van inbeschuldigingstelling waarnaar de zaak is verwezen, overeenkomstig art. 22, tweede
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990, om
een samenvattende ondervraging verzoeken, dan moet hij zijn verzoek
meer dan tien dagen v66r de verschijning voor het onderzoeksgerecht aan
de onderzoeksrechter doen toekomen;
het verzoek ·dat te Jaat is gedaan geldt
voor de volgende verschijning voor een
van die1 onderzoeksgerechten, voor zover die verschijning meer dan tien dagen na het verzoek plaatsheeft.

______ ------------

~--~----_-_T
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(PIETERS)
ARREST

(A.R. nr. 5299)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1991 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstellirtg;
Gelet op het arrest van het Hof
van 8 januari 1991 (1);
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : • doordat het arrest stelt : " dat
het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, vaststelt dat de stukken .die sedert
de behandeling voor de raadkamer te
Antwerpen nog werden opgesteld, thans
bij het dossier werden gevoegd, zodat
het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, rekening heeft kunnen houden met
de omstandigheden van de zaak op het
ogenblik van zijn uitspraak; dat de verdachte en/of zijn raadsman vooraf inzage heeft kunnen nemen van deze gevoegde stukken zodat de verdedigingsrechten
thans hersteld werden ",
.
terwijl het Hof van Cassatie in zijn arrest van 31 december 1990 heeft gesteld:
"De kamer van inbeschuldigingstelling
moet nagaan of de voorlopige hechtenis
nog gerechtvaardigd is op het ogenblik
van haar uitspraak en/of de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden om iemand in hechtenis te houden voor de behandeling van zijn proces nog aanwezig
zijn; het (hof van beroep) kan dit slechts
doen indien het over aile gegevens beschikt. Het betreft hier ondermeer een
verklaring van de verdachte waardoor
het (hof van beroep) in ieder geval via
de besluiten van zijn raadsman in kennis was gesteld, ondervraging waarvan
een proces-verbaal zes dagen op voorhand was opgemaakt. Bijgevolg werd
terzake het recht van verdediging wei
degelijk geschonden en de bepaling van
artikel 30 (wet 20 juli 1990) miskend ",
terwijJ het Hof van Beroep te Antwerpen in het bestreden arrest had moeten
vaststellen dat op 26 december 1990 de
rechten van de verdediging waren geschonden, het (hof van beroep) op dat
ogenblik niet op een wettelijke basis_het

-------~c:~,,-,----~-------~::1
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hoger beroep van huidige eiser heeft
kunnen ongegrond verklaren en hem in
vrijheid had moeten stellen,
terwijl bijgevolg het Hof deze schending van de rechten van verdediging
thans niet kon herstellen en het hoger
beroep alsnog ongegrond verklaren • :
Overwegende dat het middel, in
zoverre het steunt op de miskenning
van het recht van verdediging door
het bij arrest van 8 januari 1991 van
het Hof vernietigde arrest van 26
december 1990 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, geen betrekking
heeft op de bestreden beslissing en
mitsdien niet. ontvankelijk is;
Dat het naar recht faalt in zoverre
het aanvoert dat in het bestrederi.
arrest de vroeger begane onregelmatigheid niet kon w_orden hersteld;

Over het tweede middel, gesteld als
volgt: « doordat het Hof van Beroep te
Antwerpen in het bestreden arrest artikel 22 , tweede lid, van de wet van 20 juli
1990 schendt, door te stellen: "dat in
conclusies gesteld wordt dat de raadsman van verdachte bij schrijven van 9
januari 1991 de gelaste onderzoeksrechter verzocht om, bij toepassing van de
artikelen 22, tweede lid, en artikel 31, paragraaf 4, van de wet van 20 jl.ili 1990 op
de voorlopige hechtenis over te gaan tot
een samenvattende ondervraging; dat de
stukken nopens een dergelijke samenvattende ondervraging niet in het dossier
aanwezig zijn, zodat redelijkerwijze
dient aanvaard te worden dat deze ondervraging niet gehouden werd; dat luidens artikel 22, tweede lid, van voormelde wet de onderzoeksrechter dit
verhoor dient te houden binnen de 10 dagen die de verschijning voor de raadkamer of voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die overeenkomstig artikel
31, paragraaf 4, uitspraak doet na verwijzing voorafgaan; dat de onderzoeksrechter clie deze samenvattende ondervraging
dient te houden binnen de termijn van
10 dagen, krachtens zijn discretionaire
macht zelf bepaalt op welk ogenblik hij
binnen de gestelde termijn tot deze ondervraging zal overgaan; evenwel dat, ge...,...____;_____________-1 let, enerzijds, op de datum van de brief
inhoudende voormeld onderzoek en, an(1} Niet gepubliceerd arrest; een soortgelijk derzijds, op de datum waarop deze- zaak
arrest; d.d. 8 januari 1991, inzake Uytgeerts, voor de kamer van inbeschuldigingstelwerd gepubliceerd in A. C.; 1990-91, nr. 232.
ling voor behandeling werd vastgesteld,
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als laattijdig dient bestempeld te worden verschijning voor de raadkamer of
en dat eventueel de volgende verschij- voor de kamer van inbeschuldigingning als aanknopingspunt kan dienen
voor de termijn van 10 dagen; dat de stelling die overeenkomstig artikel
rechten van verdediging derhalve bier- 31, § 4, uitspraak doet na verwijzing,
de verdachte oproept voor een sadoor niet werden geschonden »,
terwijl het wetsartikel niet vermeldt

wanneer de verdachte of zijn raadsman
zijn verzoek aan de onderzoeksrechter
dient over te maken, en het arrest niet
motiveert waarom de kamer van inbeschuldigingstelling van oordeel is dat dit
verzoek « laattijdig » zou zijn ingediend;
het verzoek werd ingediend op 9 januari
1991, daags na het arrest van het Hof
van Cassatie, waarbij de zaak werd verzonden naar de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen, zodat slechts
vanaf dat ogenblik bij toepassing van artikel 31, paragrafen 3 en 4, een samenvattend verhoor kon worden aangevraagd; eiser vaststelt dat het arrest van
het Hof van Beroep te Antwerpen
slechts gewezen werd op 22 januari 1991,
zodat de onderzoeksrechter binnen de
wettelijk voorziene termijn van 10 dagen
voor de verschijning een samenvattend
verhoor had kunnen houden; daarenboven de onderzoeksrechter op 11 januari
1991 de raadsman van eiser schriftelijk
heeft verwittigd dat deze ondervraging
zou plaatsvinden op 16 januari 1991, te
9 u. 30 m., maar deze ondervraging niet
heeft Iaten plaatsvinden en hierdoor
uiteraard de stukken nopens een dergelijke samenvattende ondervraging niet in
het dossier aanwezig zijn, zoals wordt
vastgesteld door het bestreden arrest; eiser meent dat.hierdoor zijn rechten van
verdediging geschonden zijn en dit verzuim niet kan worden hersteld, door bij
een latere verschijning voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling een samenvattend verhoor te
houden; het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dan ook dient vernietigd zonder verwijzing en eiser in
vrijheid dient gesteld, vermits de vastgestelde schending van de rechten van de
verdediging niet kan worden hersteld en
een vernietiging met verwijzing niet tot
een andere beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling kan leiden »:

menvattende ondervraging;

Overwegende dat, nu de onderzoeksrechter over tien dagen moet
kunnen beschikken voor het houden
van de samenvattende ondervraging, het verzoek voor een dergelijke ondervraging moet worden gee! aan meer dan tien dagen v66r de
verschijning voor de raadkamer of
voor de kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig artikel
31, § 4, uitspraak doet na verwijzing;
Overwegende dat het verzoek
voor een dergelijke ondervraging
dat is gedaan binnen de tien dagen
v66r de verschijning voor de raadkamer of voor de kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig artikel 31, § 4, uitspraak doet na
verwijzing, geldt als verzoek voor
samenvattende ondervraging v66r
de eerste verschijning voor een van
die onderzoeksgerechten na het verstrijken van meer dan tien dagen na
het verzoek;

Overwegende dat eiser op 9 januari 1991 een verzoek tot samenvattende ondervraging heeft gedaan; dat
hij op 18 januari 1991 voor de kamer van inbeschuldigingstelling die
overeenkomstig artikel 31, § 4, uitspraak doet na verwijzing, is verschenen en dat op die terechtzitting
de zaak in beraad werd gehouden
en voor uitspraak gesteld op 22 januari 1991; dat de appelrechters derhalve, met de in het middel weergegeven consideransen, wettig beslissen dat het verzoek tot samenvattende ondervraging « als laattijdig
dient bestempeld te worden »;
Overwegende dat ingevolge de beDat het middel faalt naar recht;
palingen van artikel 22, tweede lid,
van de wet van 20 juli 1990 betrefEn overwegende dat de substanfende de voorlopige hechtenis, op tiEHe of op straffe van. nietigheid
verzoek van de verdachte of van voorgeschreven rechtsvormen in
zijn raadsman, de onderzoeksrech- acht zijn genomen en de beslissing
ter, binnen tien dagen die aan elke overeenkomstig de wet is gewezen;

-------------- __-_-_ r _r.-_-:-_:

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. S. Wens, Antwerpen.
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2•

613

HOF VAN CASSATIE

Nr. 303

KAM!CR -

6 februari 1991

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT DE HANDHAVING BEVEELT - VOORZIENING IN CASSATIE
- TERMIJN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDERING - VOORLOPIGE HECHTENIS - ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT DE HANDHAVING VAN DE HECHTENIS BEVEELT.

1o en 2° Buiten het geval bepaald bij art.

arrest nog dezelfde dag gewezen en
betekend werd aan de verdachte (1).
(Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
(SAHANDJIEV)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8876)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat naar luid van
artikel 31, § 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis het cassatieberoep tegen
een arrest van het hof van beroep
waarbij de voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd, moet worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren die begint te lopen
vanaf de dag waarop het arrest aan
verdachte wordt betekend;
Overwegende dat in het procesverbaal van de terechtzitting van 22
januari 1991 van de kamer van inbeschuldigingstelling, waartegen eiser
niet met een valsheidsprocedure is
opgekomen, onder meer staat dat
« verdachte wordt gehoord in zijn
door (zijn raadslieden) uiteengezette
verweermiddelen; dat laatstgenoemden, na voorlezing hiervan, een
schriftelijke conclusie indienen. De
zaak wordt in beraad genomen. Uitspraak zal ten laatste op 25 januari
1991 worden gedaan »;
Overwegende dat het arrest is gewezen op 22 januari 1991 en dat het
op dezelfde dag in de bij artikel 31,
§ 1, van die wet bepaalde vormen
aan eiser is betekend;
Overwegende dat uit die vermeldingen en omstandigheden niet valt
af te leiden dat eiser het recht zou
zijn ontzegdom cassatieberoep in te
· stellen binnen de voorgeschreven
termijn;

40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken,
en buiten het geval van overmacht is,
onder voorbehoud van de toepassing
van art. 644 Sv., niet ontvankelijk het
cassatieberoep dat tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelJing houdende handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt ingesteld
na het verstrijken van de termijn van·
vierentwintig uur te rekenen van de
dag van de betekening van het arrest;
daarvan wordt niet afgeweken wanneer de- kamer van inbeschuldigingstelling, na de zaak in beraad te hebben genomen, verklaard heeft dat
« uiterlijk » op een Jatere dag uit(1) Zie Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 5249
spraak zou worden gedaan, terwijl het (A.C., 1990-91, supra, nr. 250.)

1------------------
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Dat het door eiser op 28 januari
1991 ingestelde cassatieberoep laattijdig en dus niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht de grieven die eiser heeft aangevoerd in de
memorie waarvan een eensluidend
verklaard afschrift bij dit arrest is
gevoegd en die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep; verwerpt het cassatieberoep; verwijst eiser in de kosten.
6 februari 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:

nir. F. Dufrane, Bergen.

(BOTI'ON)

(A.R. nr. 8883)
6 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advo-

caat-generaal.

Nr. 305

2•

KAMER -

6 februari 1991

VOORLOPIGE HECHTENIS -

BANDBAVING- GRONDEN VAN BET BEVEL TOT AANHOUDING - BEVOEGDBEID VAN BET ONDERZOEKSGERECBT.

Nr. 304
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KAMER -

1° VOORZIENING

6 februari 1991
IN

CASSATIE

· STRAFZAKEN - VORMEN - AANWIJZING VAN
DE BESTREDEN BESLISSING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

De onderzoeksgerechten die geroepen
zijn om een bevel tot aanhouding op
zijn wettigheid te toetsen, zijn bevoegd
om de gronden van dat bevel te verbeteren en aan te vullen, onder meer wat
de. vermelding van de wetsbepaling betreft die h(d feit als een misdaad of
wanbedrijf omschrijft (1). (Artt. 16, § 5,
eerste lid, en 21, §§ 1, 4 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

vooR-

LOPIGE INVRIJBEIDSTELLING- ARREST VAN
BET BOF VAN BEROEP - VOORZIENING IN
CASSATIE ~ AANWIJZING VAN DE BESTREDEN BESLISSING.

(MERNY)
ARREST ( vertaling)

1° en 2° Wanneer het hof van beroep op

(A.R. nr. 8890)

een welbepaalde datum in de zaak van
beklaagde drie arresten heeft gewezen
waarbij drie verzoeken tot voorlopige
invrijheidstelling werden afgewezen, is
niet ontvankelijk het cassatieberoep
waaruit niet kan worden opgemaakt
tegen welk van de drie arresten het is
_ gericht (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Noot arrest nr. 305 :_

Noot arrest nr. 304 :
(1) Zie Cass., 4 okt. 1976 (A.C., 1977, 138).

(1) Zie Cass., 10 feb. 1988, A.R; nr. 6511
nr. 358).

(A.C., 1987-88,

--

Nr. 306

-
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Over het middel, door eiser aangevoerd in de memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest
is gevoegd:

BURGERLIJKE ZAKEN STUITING - VORDERING TOT VERGOEDING
VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - ART. 22, VOORAFGAANDE TITEL SV.

'

Overwegende dat, in strijd met 1o Een vordering tot vergoeding van de
schade ten gevolge van een misdrijf is
wat het middel betoogt, niet nietig
onderworpen aan de in art. 26 voorafis het bevel tot aanhouding dat de
gaande titel Sv. gestelde verjaringsterwettekst niet vermeldt waarin het
mijn (1).
aan de verdachte verweten feit als
misdrijf wordt omschreven;
2° De termijn van vijf jaar waarna
Overwegende dat deze door artikrachtens artikel 26, voorafgaande titel
kel 16, § 5, van de wet van 20 juli
Sv. een vordering tot vergoeding van
schade ten gevolge van een wanbedrijf
1990 voorgeschreven vermelding
verjaart, kan niet gestuit worden op
deel uitmaakt van de motivering
een van de in het B. W. omschreven
van het bevel tot aanhouding; dat de
wijzen; bij ontstentenis van enige
onderzoeksgerechten, die de wettigschorsing van de verjaring kan die terheid ervan moeten nagaan, bevoegd
mijn slechts tot ten hoogste zes jaar
zijn haar te verbeteren door haar
worden verlengd door een daad van
aan te vullen;
onderzoek of van vervolging in de zin
van art. 22 van de voorafgaande titel
Dat het middel faalt naar recht;
(2).
En overwegende •dat de substantitHe of op straf van nietigheid voor(VAN LANDEGHEM
geschreven rechtsvormen in acht
T. WAUTERS, KLINIEK LOUISE MARIE)
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
ARREST

(A.R. nr. 7295)

Om die redenen, verwerpt de
HET HOF; - Gelet op het bestrevoorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
den arrest, op 31 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
6 februari 1991 - 2• kamer - Voorzit- gewezen;
ter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
II. In zoverre de voorziening geadvocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Hartoch, Brussel.
richt is tegen Guy Wauters en de

V.Z.W. Kliniek Louise Marie:
Over bet middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 2242 en 2244
van het Burgerlijk Wetboek alsook van
artikel 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, als gewijzigd door de wet van 30 mei 1961,
doordat het arrest de hoofdvordering
van eiser, strekkende tot de veroordeling
van verweerders tot betaling van een
provisionele
schadevergoeding
van
2.000.000 frank in hoofdsom, onontvanke-
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BURGERLIJKE ZAKEN VORDERING TOT VERGOEDING

VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - ART. 26, VOORAFGAANDE TITEL SV.

.

(1) Cass., 1 juni 1984, A.R.
1983c84 ' nr; 562 );
(2) Cass., 18 feb. 1983, A.R.
1982-83, nr. 345).

nr. 4096 (A. C.,
.

-

nr. 3567 (A.C.,
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lijk verklaart wegens de ingetreden verjaring en eiser tot de helft van de kosten
veroordeelt, op grond « dat, in strijd met
wat de eerste rechter besliste, de dagvaarding in kort geding van (27 april
1978, lees :) 22 mei 1978 strekkende tot
het horen benoemen van een college van
drie deskundigen teneinde de oorzaak
van de opgelopen letsels te bepalen niet
als een burgerlijke stuiting kan gelden;
dat deze dagvaarding inderdaad niet
strekte tot het erkennen van een recht
dat door verjaring was bedreigd; dat in
een geding betreffende de aansprakelijkheid wegens medische fouten, het bedreigde recht, dat men voor het gerecht
wil doen erkennen, het recht is van het
slachtoffer om van de verweerder(s) herstel van zijn schade te bekomen; dat de
litigieuze dagvaarding in kort geding
geenszins als voorwerp had dit recht te
doen erkennen en aan de rechter in kort
geding trouwens niet gevraagd werd zich
hieromtrent op enigerlei wijze uit te
spreken; dat het feit dat met de gevorderde onderzoeksmaatregel beoogd werd
een advies van specialisten te bekomen
betreffende de mogelijke beroepsfouten
begaan door de chirurg en/of het verplegend personeel in dienst van de kliniek,
welk advies als grondslag moest dienen
voor de bewijslevering van een mogelijk
later in te stellen aansprakelijkheidsvordering tegen de geneesheer en de kliniek
niets afdoet aan de hogervermelde vaststelling in rechte dat de dagvaarding in
kort geding geen eis inhield strekkende
tot erkenning van het recht op schadevergoeding; (...) dat vermits meer dan
vijf jaar verlopen zijn sedert de verweten feiten op 17 maart 1978 en het instellen van de procedure. ten gronde, (...) bij
exploot van dagvaarding van 21 april
1983 (... ), de ingestelde (eis) niet ontvankelijk (moet) verklaard worden als zijnde verjaard »,
tel'Wijl, ...
tweede onderdeel, waar luidens artikel
2242 van het Burgerlijk Wetboek de stuiting van de verjaring natuurlijk of burgerlijk kan zijn, in artikel 2244 van het
Burgerlijk Wetboek de « dagvaarding
voor het gerecht » als een van de vormen
van burgerlijke stuiting van de verjaring
wordt aangewezen; om als een • dagvaarding voor het gerecht » in de zin van
artikel 2244 van het Bti.rgetlijk Wetboek
-te kunnen worden beschouwd, · het volstaat dat een dagvaarding · de wil laat
blijken het geschil voor het gerecht te
doen beslechten en die wil ter kennis
brengt van hen tegen wie de dagende
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partij handelt; het begrip dagvaarding
hoe dan ook ruim dient te worden geYnterpreteerd en dus niet aileen elk deurwaardersexploot maar ook elk verzoekschrift, waarbij iemand wordt uitgenodigd om voor het gerecht te verschijnen, ten einde uitspraak te horen doen
over een tegen hem gerichte vordering,
omvat; bijgevolg in casu, waar daarin op
ondubbelzinnige wijze aan verweerders,
de wil tot uiting werd gebracht om het
geschil aangaande de aan hen door eiser
verweten medische fout in rechte zegge
voor het gerecht te Iaten beslechten, de
dagvaarding in kort geding van 22 mei
1978 alleszins geldt als een burgerlijke
stuiting van de verjaring in kwestie; het
arrest derhalve door het tegendeel aan
te nemen, niet wettig kon beslissen dat,
omdat er meer dan vijf jaar verlopen
zijn tussen het ogenblik van de feiten (17
maart 1978) en het instellen van de procedure ten gronde (bij dagvaarding van
21 april 1983), de .door eiser ingestelde
vordering, als zijnde verjaard, niet ontvankelijk moet worden verklaard (schending van de artikelen 2242, 2244 van het
Gerechtelijk Wetboek en 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, zoals dit laatste artikel is
gewijzigd door de wet van 30 mei 1961):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arr'est, in
motieven die niet worden aangevochten, beslist dat het feitenbestand dat aan de vordering ten
grondslag ligt, « aan de strafrechtelijke kwalificatie van het misdrijf
omschreven in de artikelen 418-420
van het Strafwetboek kan worden
onderworpen )) en dat derhalve de
verjaringstermijn van artikel 26 van
de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering geldt;
Overwegende dat, ingevolge het
vermelde artikel 26, de burgerlijke
rechtsvordernig volgend uit een misdrijf verjaart door verloop van vijf
j aren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd; dat de
laatste zin van artikel 26 luidt : « Zij
kan echter niet verjaren v66r de
strafvordering »;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de burgerlijke rechtsvordering, wil
;de eiser het verval door verjaring

----------- -_-_T _ T::-_-:_ ----------
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vermijden, moet worden ingesteld
binnen de bepaalde termijn van vijf
jaar, met dien verstande dat ze nog
rechtsgeldig kan worden ingesteld
zolang de strafvordering
niet ver1
jaard is;
Dat de termijn van vijf jaar niet
voor enige stuiting op de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen
vatbaar is en slechts, als het, zoals
te dezen, om een wanbedrijf gaat,
bij ontstentenis van enige schorsing
van de verjaring van het misdrijf,
dank zij een stuiting van de strafvordering, als bedoeld in artikel 22
van de vermelde voorafgaande titel,
ten hoogste tot zes j aar kan worden
verlengd;
Dat, nu de beslissing dat de vordering verjaard is, wettelijk verantwoord wordt door de vaststellingen
van de rechters, de beschouwingen
die het arrest wijdt aan een wijze
van stuiting als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet ter zake dienend zijn, zodat het onderdeel, dat
opkomt tegen die in rechte overbodige beschouwingen, wegens gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;

2° RAAD VAN STATE

NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING - GEZAG VAN GEWIJSDE.

go RAAD VAN STATE -

AFWIJZENDE BESLISSING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHElD - NIETiGVERKLARING - GEVOLG.

· 1° en 2° Ook t.a.v. de arresten van de

Raad van State geldt dat het gezag
van het rechterlijk gewijsde beperkt is
tot wat de rechter heeft beslist op een
punt dat in betwisting is, en tot wat,
om reden van het geschil dat voor de
rechter is gebracht en waarover partijen tegenspraak hebben kunnen voe~
ren, de noodzakelijke grondslag van de
beslissing uitmaakt (1).
go Een arrest van de Raad van State
houdende onrechtmatigverklaring van
een afwijzingsbeslissing van de administratieve overheid plaatst de betrokken ambtenaar opnieuw in de toestand
waarin hij ten tijde van de beslissing
verkeerde (2).
(VEREERTBRUGGEN T. B.R.T.)
ARREST

(A.R. nr. 69go)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de Jen arrest, op 20 februari 1989 door
voorziening en de vordering tot bin- het Hof van Beroep te Brussel gedendverklaring; veroordeelt eiser in wezen;
de kosten.
Over het middel: schending van de ar7 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

tikelen 2g, 24, 26, 27 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1g19, 1g2o, 1g22, 1g82 en 1g3g
van het Burgerlijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel dat arresten
van de Raad van State absoluut gezag
van gewijsde hebben,
doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat « het beschikkend gedeelte (van het arrest van de
Raad van State van 1 juni 1982) luidt
," vernietigd wordt de beslissing van de
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GEZAG
-·ALLERLEI- RAAD VAN STATE- NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING - GEVOLGEN.

(1) Zie Cass., 8 juni 1984, A.R. nr. 3973-4005
1983-84, nr. 579); R.P.D.B., Compl. VI, V0
Chose jugee, nrs. 253 e.v.

;A.c.,

(2) Zie Cass., 23 mei 1985, A.R. nr. 7197
(A.C., 1984-85, nr. 577); P. BERCKX, • Problemen
van de ontvankelijkheid van een verzoek tot
rechtsherstel na rechtsweigering waarvoor in
het geschreven recht geen oplossing te vinden
is •, T.B.P., 1981, 342 (353-354).
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raad van beheer van verweerder van 22
november 1976 waarbij : 1) wordt beslist
dat (de) (eiser) niet voldaan heeft voor
zijn stage van producer, 2) impliciet geweigerd wordt (eiser) te benoemen tot
producer" », beslist dat « (eiser) ten onrechte stelt dat het beschikkend gedeelte
van het arrest van de Raad van State
derwijze luidt dat, bij combinatie van beide onderdelen ervan, ondubbelzinnig en
met zekerheid blijkt dat, volgens de
Raad van State, de· raad van beheer van
(verweerder) had dienen te beslissen dat
(eiser) voor zijn stage was geslaagd en
dientengevolge niet mocht weigeren om
(eiser) tot producer te benoemen »en dat
« de gevolgtrekking die (eiser) meent te
kunnen afleiden uit de formulering van
het beschikkend gedeelte van het arrest
van de Raad van State niet kan worden
bijgetreden, inzonderheid omdat zij niet
verenigbaar is met de motieven die gezegd dispositief schragen (... ) », aldus eisers vordering tot het bekomen van een
provisionele
schadevergoeding
van
2.387.622 frank meer vergoedende en gerechtelijke intresten· ingevolge het onwettig optreden van verweerder, afwijzend,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
van 1 juni 1982 van de Raad van State,
na de feitelijke voorgaanden te hebben
geschetst en met name de adviezen van
eisers hierarchische meerderen bij het
beeindigen van zijn stage te hebben
weergegeven of samengevat, de beslissing van 22 november 1976 van de raad
van beheer van verweerder vernietigt in
zoverre « wordt beslist dat (eiser) niet
voldaan heeft voor zijn stage van producer » en « impliciet geweigerd wordt (eiser) te benoemen tot producer »; het beschikkend gedeelte van het arrest van de
Raad van State derhalve een « dubbele
vernietiging » inhoudt, nu niet aileen de
beslissing waarbij eiser geacht wordt
niet te hebben voldaan aan de voorwaarden voor zijn benoeming tot producer,
maar ook de beslissing van impliciete
weigering tot benoeming van eiser wordt
vernietigd; het gezag van de « dubbele
vernietiging » inhoudt dat de overheid,
wier beslissing vernietigd wordt, de verplichting heeft om, als bijkomend rechtsherstel ter uitvoering van het vernieti-.
gingsarrest, de verzoeker te benoemen
met terugwerking tot de datum van de
uitwerking van de vernietigde benoeming; zodat het bestreden arrest het ge-.
zag van gewijsde van de dubbele vernietiging door het arrest van de Raad van
State van 1 juni 1982 miskent (schending
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van de artikelen 23, 24, 26 en 27 van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
arresten van de Raad van State een absoluut gezag van gewijsde hebben), alsthans de bewijskracht verbonden aan
het genoemde arrest van de Raad van
State schendt (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en derhalve niet wettig de vordering van eiser tot het bekomen van
schadevergoeding kon afwijzen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek);
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel wil
doen aannemen dat de Raad van
State in zijn arrest van 1 juni 1982
met gezag van gewijsde heeft beslist
dat verweerder de verplichting heeft
eiser te benoemen met terugwerking tot de datum van de uitwerking
van de vernietigde beslissing;
Overwegende dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde beperkt is
tot wat de rechter heeft beslist over
een punt dat in betwisting was en
tot wat, om reden van het geschil
dat voor de rechter is gebracht en
waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag van de beslissing
uitmaakt;
Overwegende dat de Raad van
State bij het voormelde arrest beslist als volgt: « Vernietigd wordt de
beslissirig van de raad van beheer
van de Belgische Radio en Televisie
- Nederlandse uitzendingen van 22
november 1976, waarbij 1) . "wordt
beslist dat (eiser) niet voldaan heeft
voor zijn stage als producer", 2) impliciet geweigerd wordt (eiser) te benoemen tot producer »;
Dat de Raad van State in zijn
voorlaatste overweging de vernietigde beslissing van verweerder omschrijft als volgt: « 2.2.5. Op de vergadering van de raad van beheer
geeft de directeur-generaal te kennen dat de stage van verzoeker
eventueel met zes maanden zou
kunnen verlengd worden en dat verzoeker te werk zou kunnen gesteld
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worden bijvoorbeeld bij de gewestelijke omroep West-Vlaanderen. Hij
vervolgt: "Hierbij rijst echter de
moeilijkheid dat de betrokkene, die
niet geslaagd is voor de microproef,
moeilijk voor de micro kan komen
wat bijzonder nadelig is voor de uitzendingen in een gewestelijke omroep ". Drie leden van de raad drukken zich formeel uit voor de verlenging van de stage. Bij de stemming
verzetten zich 6 leden tegen de verlenging van de stage, 1 lid onthoudt
zich en 3 leden spreken zich uit
voor een verlenging van de stage »;
Dat de Raad van State ten slotte
het vernietigingsmotief formuleert
als volgt : « 2.3. Overwegende dat uit
het verloop van de beoordeling van
de stage dient te worden besloten
dat alles samen genomen verzoeker,
om de bewoordingen van de voorzitter van de Vaste Commissie te gebruiken, " een bekwame kracht (is)
hoewel de verslagen niet onverdeeld
gunstig zijn "; dat de directeur-generaal de raad van beheer ten minste
op een onvolledige wijze heeft ingelicht door te wijzen op " de moeilijkheid (dat verzoeker), die niet geslaagd is voor de microproef, moeilijk voor de micro kan komen wat
bijzonder nadelig is voor de uitzendingen in een gewestelijke omroep"
terwijl voor de benoeming van een
producer/woord het slagen voor een
microfoontest niet vereist was zodat
de leden van de raad van beheer
niet volledig ingelicht geweest zijn
over de juiste toestand van verzoeker; dat daaruit volgt dat het door
de verzoeker tegen de bestreden beingebrachte
rechtmatigslissing
heidsbezwaar gegrond is »;
Overwegende dat een arrest van
de Raad van State houdende onrechtmatigverklaring van een beslissing waarbij de administratieve
overheid zich uitspreekt over het al
dan niet verlengen van de stage, terugwerkt, zodat de betrokken ambtenaar opnieuw in de toestand
wordt geplaatst waarin hij ten tijde
van de beslissing verkeerde;

Overwegende dat eiser niet opkomt tegen het oordeel van het bestreden appelarrest, dat verweerder
op rechtmatige gronden tot een verlening van de stage kon besluiten;
Overwegende dat uit al het vooroverwogene, inzonderheid de aangehaalde redenen van het arrest van
Raad van State, die het dictum
schragen, volgt dat de vernietiging
van de beslissing dat eiser niet voldaan heeft aan zijn stage en van de
impliciete beslissing hem niet te benoemen, voor verweerder niet de
verplichting inhoudt eiser te benoemen, maar verweerder opnieuw
voor de vraag stelt of de stage moet
worden verlengd of niet;
Dat het onderdeel niet kan word.en aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Biitzler en Van Ommeslaghe.
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1o en 2° De plaatsopneming met persoon- verschijning van partijen in het open-

Jijke verschijning van partijen tijdens baar geschiedde,
welke geen middel is aangevoerd en
terwijl, naar luid van artikel 6.1 van
geen debatten zijn gehouden, behoeft
niet in het openbaar te geschieden (1). het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november
1950 (wet van 13 mei 1955), een ieder bij
(VAN DEN BOSSCHE E.A. T. VAN LIERDE E.A.)
het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft, in beARREST
ginsel, op een openbare behandeling van
zijn zaak; naar luid van artikel 96 de te(A.R. nr. 7014)
rechtzittingen van de rechtbanken openbaar zijn, tenzij de openbaarheid gevaar
HET HOF; - Gelet op het bestre- oplevert voor de orde of de goede zeden,
den vonnis, op 14 juni 1989 in hoger in welk geval zulks door de rechtbank
beroep gewezen door de Rechtbank bij vonnis wordt verklaard; naar luid van
artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek
van Eerste Aanleg te Oudenaarde;
onder meer de pleidooien en de verslaOver het middel: schending van arti- gen openbaar zijn (behoudens de bij de
kel 6.1 van het Europees Verdrag tot Be- wet bepaalde uitzonderingen), zodat het
scherming van de Rechten van de Mens bestreden vonnis, nu het verwijst naar
en de Fundamentele Vrijheden van 4 no- het proces-verbaal van de bij tussenvonvember 1950 (wet van 13 mei 1955), van nis bevolen plaatsopneming met persoonde artikelen 96 en 97 van de Grondwet lijke verschijning van partijen van 28
en van artikel 757 van het Gerechtelijk september 1988 en nu het dit proces-verbaal niet uit de debatten weert, alhoewel
Wetboek,
genoemd proces-verbaal manifest een
doordat het bestreden vonnis, verwij- verslag is van een zitting van de rechtzend naar de « bij tussenvonnis dezer bank tijdens welke middelen werden
rechtbank van 16 juni 1988 bevolen voorgedragen door minstens een partij
plaatsopneming met persoonlijke ver- en/of debatten werden geweerd (lees:
schijning van partijen op 28 september gevoerd), en alhoewel uit niets blijkt dat
1988 om 14.30 uur (en) het naar aanlei- deze zitting openbaar was noch dat er
ding daarvan opgesteld proces-verbaal enige vastgestelde reden was om a£ te
berustend in het bundel der rechtsple- wijken van het door genoemde bepalinging » (bestreden vonnis, p. 1), het hager gen voorgeschreven beginsel van openberoep van eerste eiser ongegrond ver- baarheid, de in het middel aangewezen
klaart en het hager beroep van verweer- bepalingen omtrent de openbaarheid van
ders ontvankelijk en gegrond; het ge- enerzijds zittingen van rechtbanken en
noemde proces-verbaal van 28 september van anderzijds pleidooien en verslagen
1988 onder andere de opvatting van ap- schendt (schending derhalve van enerpellant (thans eerste eiser) Van den Bos- zijds artikel 6.1 van genoemd Europees
sche weergeeft omtrent de litigieuze erf- verdrag en van artikel 96 van de Granddienstbaarheid en bovendien aangeeft wet, en van anderzijds artikel 757 van
dat « de rechtbank vervolgens een voor- het Gerechtelijk Wetboek); het bestreden
stel doet tot minnelijke regeling van het vonnis minstens, nu het verwijst naar
tussen partijen hangende geschil, welk gepoemd proces-verbaal dat op geen wijvoorstel tot geen resultaat leidt » (ge- ze uw Hof toelaat na te gaan of genoemnoemd proces-verbaal, p. 2); uit deze de plaatsopneming met persoonlijke vervaststellingen derhalve blijkt dat tijdens schijning van partijen (waarbij middelen
deze plaatsopneming met persoonlijke werden voorgedragen en/of debatten
verschijning van partijen zowel (min- werden gevoerd) openbaar was en derstens door partij Van den Bossche) mid- halve uw Hof de wettigheidscontrole op
delen werden voorgedragen als debatten dit punt onmogelijk maakt, niet regelmawerden gevoerd (over een voorstel tot tig met redenen is omkleed en derhalve
minnelijke regeling); het genoemd pro-• schending inhoudt van artikel 97 van de
ces-verbaal echter nergens vaststelt dat Grondwet en niet wettig verantwoord is
deze plaatsopneming met persoonlijke, (schending van alle in het middel ingeroepen beschikkingen):
(1) Cass., 1 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, I.i
737); Cass., 14 juni 1985, A.R. nr. 4639 (A.C.,
1984-85, nr. 628).

Overwegende dat het middel gell
d
d
heel berust op de ste ing at tij ens
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de bij een vonnis bevolen plaatsopneming met persoonlijke verschijning van partijen, althans door eiser, middelen werden voorgedragen
en debatten werden gevoerd; dat de
eisers niet stellen dat de plaatsopneming of de persoonlijke verschijning
als zodanig in het openbaar moet
geschieden;
Overwegende dat het proces-verbaal van de genoemde onderzoeksverrichtingen niet vermeldt dat partijen zijn gehoord in hun middelen
en conclusies;
Dat het middel (...) niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
8 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Simont.
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RECHTERLIJKE

8 februari 1991
ORGANISATIE

BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - CUMULATIE
VAN AMBTEN - KENNISNEMING VAN DEZELFDE ZAAK - ART. 292, TWEEDE LID,
GER.W.

Het geschil betreffende de wijziging van
de uitkering tot levensonderhoud ten
gevolge van nieuwe omstandigheden is
niet dezelfde zaak als die welke geleid

- - - - - - - - -~
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heeft tot de vroegere beslissing betreffende de toekenning van die uitkering
(1).
(V... A... T. M ... )

ARREST

(A.R. nr. 7369)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1989 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 6, lid
1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955, 292, 860, 862, § 1,
8°, en § 2, 864, 865, van het Gerechtelijk
Wetboek, en van de algemene rechtsbeginselen van « de eerbied voor de rechten van de verdediging », « dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn », « dat niemand in een zelfde zaak
tegelijk rechter en partij mag zijn » en
« dat een zelfde magistraat in dezelfde
zaak niet als vervolgende partij en als
rechter mag optreden »,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging de oorspronkelijke hoofdeis van eiser ten einde het bij
· vonnis van 3 mei 1973 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen aan verweerster toegekende onderhoudsgeld ten
bedrage van 4.500 frank af te schaffen
vanaf 1 september 1979 en verweerster
te veroordelen terug te betalen aan eiser
a! de bedragen die zij ontvangen heeft
na 1 september 1979, uit hoofde van de
uitspraak van 3 mei 1973, niet ontvankelijk verklaart en, alvorens te oordelen
over de gegrondheid van de oorspronkelijke tegeneis, aan verweerster toelaat
door aile middelen van recht, getuigen
{1) Over bet begrip « zaak », zie cone!. proc.gen. E. Krings bij Cass., 8 nov. 1979, in Bull.
en Pas., 1980, I, 314; « Het ambt van de recbter
bij de Ieiding van bet recbtsgeding », plecbt.
openingsrede van proc.-gen. E. Krings, v66r
bet Hof van 1 sept. 1983, nr. 10 e.v.; A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile {1987), nr. 50
e.v.; Cass., 4 mei 1972 (A.C., 1972, 824) met
cone!. proc.-gen. Ganshof van der Meersch in
Bull. en Pas., 1972, I, 813 e.v.; J. VAN COMPERNOLLE, « L'office du juge et le fondement du litige », R.C.J.B., 1982, 5 {14).
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inbegrepen, te bewijzen : 1. dat eiser sedert de scheiding van tafel en bed de beschikking heeft over personenwagens
van het merk Mercedes, tot op heden;
2. dat eiser op dezelfde wijze geniet van
het pensioen van zijn bijzit; 3. dat eiser
meerdere paarden bezit en deze regelmatig onderhoudt; 4. dat eiser op dezelfde
wijze regelmatig en spijts zijn pensionering voor rekening van het autocarbedrijf van zijn zoon busritten verzorgt tegen bezoldiging en beveelt dat eiser zijn
belastingaangiftes vanaf 1985 tot op heden en het bewijs van zijn kadastraal inkomen aan de rechtbank overlegt,

terwijl mevrouw N. Doom als substituut van de procureur des Konings te
Mechelen advies gegeven had in de zaak
waarover de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen vonnis uitgesproken had
op 3 mei 1973, waarin eiser veroordeeld
werd om aan verweerster het onderhoudsgeld te betalen van 4.500 frank per
maand (zie het enig bij deze voorziening
gevoegd stuk); dat mevrouw N. Doom in
het bestreden vonnis als alleenzetelend
rechter de vordering van eiser om bij het
vonnis van 3 mei 1973 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen toegekende onderhoudsgeld a£ te schaffen en
verweerster te veroordelen de krachtens
dit vonnis van 1 september 1979 ontvangen onderhoudsgelden terug te betalen,
niet ontvankelijk verklaard heeft en verweerster toegelaten heeft tot het getuigenbewijs betreffende de op tegeneis gevorderde verhoging van datzelfde onderhoudsgeld; dat het bestreden vonnis
derhalve gewezen werd door een rechter
die vroeger bij het uitoefenen van een
ander rechterlijk ambt kennis genomen
had van deze zaak, zodat het bestreden
vonnis nietig is (schending van de artikelen 292, 860, 862, § 1, 8", en § 2, 864 en
865 van het Gerechtelijk Wetboek) en de
vordering van eiser niet behandeld geworden is door een onafhankelijke en
onpartijdige
rechterlijke
instantie
(schending van artikel 6, lid 1, E.V.R.M.,
en van de algemene rechtsbeginselen
van de « eerbied voor de rechten van de
verdediging » en « dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn »); dat
mevrouw N. Doom door bovendien in dezelfde zaak eerst advies te geven als substituut van de procureur des Konings te
Mechelen en door er vervolgens als al-'
leenzetelend rechter over te oordelen, tegelijkertijd rechter en partij geweest is
in dezelfde zaak (schending van de algemene rechtsbeginselen « dat niemand in
een zelfde zaak tegenlijk rechter en par-
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tij mag zijn » en « dat een zelfde magistraat in dezelfde zaak niet als vervolgende partij en als rechter mag optreden »),
zodat het bestreden vonnis de in het
middel aangewezen bepalingen en algemene
rechtsbeginselen
geschonden
heeft:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen op 3 mei
1973, op advies van substituut-procureur des Konings Doom, eiser heeft
veroordeelt tot betaling van een
maandelijks onderhoudsgeld van
4.500 frank; dat het bestreden vonnis vaststelt dat de vordering van de
eiser strekt tot afschaffing vanaf 1
september 1979 van de verplichting
dit onderhoudsgeld te betalen en tot
veroordeling van verweerster de na
1 september 1979 ontvangen bedragen terug te betalen; dat de rechtbank die het bestreden vonnis heeft
gewezen, voorgezeten was door
rechter Doom;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechter niet heeft opgeworpen
dat artikel 6, lid 1, E.V.R.M. werd
geschonden;
Dat zodanig middel niet voor het
eerst voor het Hof kan worden voorgedragen, evenmin als een middel
gegrond op de miskenning van het
recht van verdediging; dat het middel nieuw en derhalve in zoverre
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat nietig is het
vonnis gewezen door een rechter die
vroeger bij het uitoefenen van een
ander rechterlijk ambt kennis genamen heeft van de zaak;
Dat het geschil betreffende de wijziging van onderhoudsgeld ten gevolge van nieuwe omstandigheden
niet dezelfde zaak is als die welke
geleid heeft tot de vroegere belissing betreffende het toekennen van
dit onderhoudsgeld;
Dat het middel, in zoverre het gegrond is op artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek, niet kan worden
aangenomen;

- ----- - - - - - - - -T
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Overwegende dat het middel, in
zoverre het schending van de artikelen 862 en volgende en de miskenning van de overige in het middel
genoemde
rechtsbeginselen
aanvoert afgeleid is uit de vergeefs
· aang~voerde schending van artikel
6, lid 1, E.V.R.M. en van artikel 292
van het Gerechtelijk Wetboek, en
derhalve geen zelfstandige grief is;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Verbist.
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BEROEPSZIEKTE -

AMBTSHALVE HERZIENING - RECHTERLIJKE BESLISSING - BE·
DRAG VAN DE SCHADELOOSSTELLING - VERHOGING - GEVOLGEN - DATUM - BEGRIP.

De rechterlijke beslissing naar aanleiding van een ambtshalve herziening,
waarbij het bedrag tot vergoeding van
de schade ten gevolge van een beroepsziekte wordt verhoogd, kan effect
sorteren op de datum van het medisch
onderzoek dat ten grondslag ligt aan
de niet betwiste administratieve beslissing van het Fonds in de vroegere procedure inzake ambtshalve herziening.
(Artt. 52 en 53 Ger.W. 3 juni 1970; artt.
7 en 11 K.B. van 15 juni 1971.)
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(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. HONOREZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8879)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1989 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 52, 53 van de bij koninklijk besluit van 3 juni 1970 gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten, artikel 53, gewijzigd
bij artikel 19 van de wet van 12 mei
1971 7 en 11 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 wordt ingediend,
doordat het arrest zegt dat de oorspronkelijke vordering ':'an verwee~~e.r
ontvankelijk en gegrond 1s en, met WlJZlging van de administratieve beslissing
van eiser van 8 november 1984, voor
recht verklaart dat verweerder aan een
beroepsziekte lijdt, silic<;>se, waarvan d~
verergerde ongeschikthe1dsgraad door elser op 60 % is vastgesteld, vermeerderd
met een socio-economisch percentage
van 12 % en dus in totaal 72 %, vanaf 12
augustus' 1981, zonder eni~e. vera.t;J-dering
op 8 of 16 april 1982 of mtemdehJk op 8
november 1984, op grand van een onveranderd jaarlijks basisloon van 202.872
frank om de redenen dat de eerste rechter d~ wettelijke schadeloosstelling deed
terugwerken tot 12 augustus 1981, toen
een verergering van de ziekte werd vastgesteld· dat inzake herziening van
ambts.;ege volgens de artikelen 7 e~ 1~
van het koninklijk besluit van 15 JUm
1971 rekening moet worden gehouden
met het laatste medisch onderzoek, te
dezen dat van 12 augustus 1981; dat desnoods artikel 7 (in fine), dat beginsel a
contr~rio bevestigt, aangezien een beslissing tot herziening van ambtswege waarin het percentage wordt veranderd, niet
kan terugwerken; (...) dat zodra eiser beslist dat het percentage van ambtswege
wordt herzien, hij het volledig dossier
opnieuw ter sprake brengt en beslist dat
het voordien aangenomen percentage opnieuw zal worden vastgesteld; eiser zich
het recht voorbehoudt om zijn vroegere
beslissing te herzien, maar tegelijkertijd
aan de betrokkene hetzelfde recht verleent om zijn geval te verdedigen; (...)
dat verweerder bij de herziening het
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recht had om de vermindering van het weerder niet binnen een jaar volgend op
socio-economisch percentage van de on- de datum van de betekening ervan aan
geschiktheid te betwisten; dat de eerste de bevoegde arbeidsrechtbank is voorgerechter dus in plaats van 4 %, 12 % kon legd, definitief is geworden overeenkombehouden,
stig artikel 53 van de gecoordineerde
wetten betreffende de beroepsziekten;
terwijl, eerste onderdeel, inzake be- het arrest, in zoverre het voor recht zegt
roepsziekten, elke nieuwe beslissing van dat verweerder aan een beroepsziekte,
eiser tot herziening van ambtswege door silicose, lijdt waarvan het globaal pereen nieuw medisch onderzoek wordt centage sinds 12 augustus 1981 op 72 %
voorafgegaan, waarna die administratie- is vastgesteld, de verergering van de onve beslissing wordt uitgesproken; derhal- geschiktheidsgraad doet terugwerken tot
ve te dezen, overeenkomstig de artikelen v66r eisers beslissing tot ambtshalve
7 en 11 van het koninklijk besluit van 15 herziening van 8 april 1982 en derhalve
juni 1971 tot vaststelling van de wijze het definitief karakter van die adminiswaarop de aanvragen om schadeloosstel- tratieve beslissing miskent (schending
ling of om herziening van reeds toege- van artikel 53 van de op 3 juni 1970 gekende vergoedingen bij het Fonds voor coordineerde wetten betreffende de schaBeroepsziekten worden ingediend en on- deloosstelling voor beroepsziekten, zoals
derzocht, de administratieve beslissing het is gewijzigd bij artikel 19 van de wet
van eiser van 8 november 1984 was ge- van 12 mei 1971) :
" grond op een medisch onderzoek tot herziening van ambtswege van 14 septemWat de twee onderdelen samen
ber 1984; het geschil tussen eiser en betreft:
verweerder betrekking heeft op die beslissing van 8 november 1984, waarin eiOverwegende dat het middel beser besloot tot ambtshalve herziening, rust op de bewering dat de rechterzodat het medisch onderzoek van 14 sep- lijke beslissing, waarbij uitspraak
tember 1984 het laatste medisch onderzoek wordt gedaan over de betwisting
is waarmee volgens de voormelde artikelen 7 en 11 van het koninklijk besluit van een beslissing tot ambtshalve
van 15 juni 1971 rekening moet worden herziening van reeds toegekende
gehouden; het arrest derhalve niet naar vergoedingen en waarbij het bedrag
recht kon beslissen dat te dezen het laat- tot vergoeding van de schade ten geste medisch onderzoek op 12 augustus volge van de beroepsziekte wordt
1981 heeft plaatsgehad (schending van verhoogd, geen effect kan sorteren
·de artikelen 52 van de op 3 juni 1970 ge- op de datum van het medisch ondercoordineerde wetten betreffende de scha- zoek dat ten grondslag ligt aan de
deloosstelling voor beroepsziekten, 7 en
11 van het koninklijk besluit van 15 juni niet betwiste administratieve beslis1971 tot vaststelling van de wijze waarop sing van eiser in de vroegere procede aanvragen om schadeloosstelling of dure inzake ambtshalve herziening;
om herziening van reeds toegekende verOverwegende dat die bewering
goedingen bij het Fonds voor Beroepsziekten worden ingediend en onder- door geen van de in het middel aanzocht);
gewezen
wettelijke
bepalingen

tweede onderdeel, ten tijde van de op
8 november 1984 door eiser eiser geno.men administratieve beslissing tot
ambtshalve herziening, die door verweer.der wordt betwist, toen de blijvende ar- 1
.beidsongeschiktheid verergerde, de uit·
kering die hiervoor werd toegekend;
weliswaar zonder enige wettige beper-'
.king kon terugwerken; eiser nochtans,'
op 8 april 1982 bij de beslissing tot
ambtshalve herziening, die te dezen niet
wordt betwist, het percentage van de
blijvende arbeidsongeschiktheid van ver-i
weerder op 64 in plaats van 67 % had·
vastgesteld; die administratieve beslissing van 8 april 1982, nu zij door ver- 1

wordt gestaafd;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten .
11 februari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden- GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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1o VERJARING -

STRAFZAKEN - TERMIJ·
NEN - DUUR - BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERING - MISDRIJF - BESTAAN - SCHULD.

20

LOON - BESCHERMING - STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VER·
JARING - MISDRIJF - BESTAAN - SCHULDt

30

ARBEID - ALGEMENE BEGRIPPEN - BE·
TAALDE FEESTDAGEN STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJA·
RING - MISDRIJF - BESTAAN - SCHULD.

1°, 2° en 3° Inzake bescherming van het
loon der werknemers en betaalde
feestdagen kunnen de bepalingen
i.v.m. verjaring van de uit een misdrijf
voortvloeiende burgerlijke rechtsvordering niet worden toegepast, tenzij de
feitenrechter vaststelt dat een misdrijf
is gepleegd dat in de regel is toe te
schrijven aan de werkgeve~ zijn aangestelden of gemachtigden (1). (Art. 26
voorafgaande titel Sv.; art. 23 Feestdagenwet; art. 42 Wet Bescherming
Loon.)
(ETABLISSEMENTS LENDASSE DE TOURNAI
B.V.B.A. T. PICARD)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8949)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1989 door
het Arbeidshof te Luik op verwijzing gewezen;
Gelet op 's Hofs arrest van 9 december 1985 (2);
Over het middel: schending van de artikelen 65 van het Strafwetboek, 26 van
de wet van 17 april 1878 houdende de

------------------1
(1) Zie Cass., 6 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr.
227) met cone!. adv.-gen. Colard in Bull. en
Pas., 1980, I, 434; 29 okt. 1990, A.R. nr. 7174
(A.C., 1990-91, nr. 114).
(2) A.R. nr. 7440 (A.C., 1985-86, nr. 242).
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voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 9, eerste lid, 1°, en 42, 1°,
van de wet van ·12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers, 14, 23, eerste lid, 2°, van de wet
van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, 8 van het koninklijk besluit van
18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4
januari 1974 betreffende de feestdagen
en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest beslist dat verweerders rechtsvordering volledig gegrond is
zowel met betrekking tot de indexering
van het vast gedeelte van het loon als tot
de betaling van de wettelijke feestdagen
en eiseres veroordeelt om aan verweerder de bedragen van 294.445 frank, met
aftrek van een bedrag van 110.544 frank,
en 92.308 frank, vermeerderd met de rente, te betalen op grand dat : « het Arbeidshof te Bergen had geoordeeld dat,
ingeval een misdrijf was gepleegd, de gei:ntimeerde vennootschap, die het beheer
van haar sociale dossiers aan het
" Secretariat social du Tournaisis " had
toevertrouwd, voor dit misdrijf niet verantwoordelijk kan worden verklaard,
maar wei het sociaal secretariaat, haar
lasthebber, omdat het verkeerde berekeningen had gemaakt; dat het Hof van
Cassatie, in het arrest van 9 december
1985, dat argument afwijst op grond dat
" de verplichting om die lonen te betalen
op de werkgever rust en slechts op zijn
aangestelde of lasthebber, wanneer de
werkgever hun inzonderheid met de uitvoering van die verplichtingen heeft belast; dat de werkgever, door het enkele
feit van het beheer van zijn sociale dossiers aan een sociaal secretariaat toe te
vertrouwen, dit secretariaat niet gelast
het loon te betalen "; te dezen. niet wordt
betwist dat het sociaal secretariaat. niet
belast was met de betaling van het loon;
(zie de hoofdconclusie van gei:ntimeerde,
blz. 6 in fine); dat daaruit volgt dat behoorlijk is aangetoond dat het misdrijf
aan de werkgever kan worden toegerekend; dat artikel 26 van het Wetboek van
Strafvordering (sic) hoe dan ook diende
te worden toegep'ast, ook als zulks niet
het geval was, aangezien vaststaat dat er
een misdrijf is geweest en de rechtsvordering een burgerlijke rechtsvordering is
die uit een misdrijf voortvloeit; dat bijgevolg aileen nog het vertrekpunt van de
verjaringstermijn moet worden bepaald;
dat (eiseres) dienaangaande betoogt
(aanvullende conclusie) "dat het niet-indexeren van het vast loon en het niet-betalen van het loon voor de feestdagen
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boegenaamd niet als een voortdurend
misdrijf kunnen worden aangemerkt ";
dat bet Hof van Cassatie in zijn arrest
van 19 oktober 1987 (A.C., 1987-88, nr.
101) inderdaad beeft beslist "Overwegende anderdeels dat, blijkens de bewoordingen van de in bet middel aangewezen
bepalingen, die de verplichting, loon en
vakantiegeld te betalen, omschrijven en
het verzuimen van betalen strafbaar stellen, het misdrijf door een enkel verzuim
op het ogenblik waarop moet worden betaald, voltrokken is; dat de misdrijven
waaruit verweerders vordering volgt,
derhalve geen voortdurende misdrijven
zijn "; dat uit dat arrest volgt dat een
dergelijk misdrijf een aflopend misdrijf
is; dat professor H. Bosly in zijn commentaar op dat arrest (zie Orientations,
6-7 juni 1989, blz. 167-168) een onderscheid maakt tussen het aflopend en
voortdurend misdrijf en voorts schrijft :
" Tenslotte dient een nauwkeurig onderscheid gemaakt tussen het voortdurend
en het voortgezet (of collectief) misdrijf.
Het voortgezet of collectief misdrijf bestaat uit een geheel van misdrijven die
als een enkel strafbaar feit worden bescbouwd omdat zij van eenzelfde strafbaar opzet uitgaan. Zo is bijvoorbeeld geoordeeld dat het herhaaldelijk niet-betalen van vakantiegeld vanaf 1 januari
1970 tot 12 november 1980 een voortgezet
misdrijf uitmaakt, wegens de eenheid
van opzet (Cass., 27 oktober 1986, A.C.,
1986-87, nr. 122). In dat geval begint de
verjaringstermijn paste lopen op de dag
waarop het laatste feit is gepleegd (zelfde arrest en ook Cass., 4 november 1974,
J.T.T., 1975, blz. 251) "; dat niet ernstig
kan worden betwist dat zulks ook te dezen het geval is, dat daaruit volgt dat de
door de heer Picard voor de arbeidsrechtbank ingestelde rechtsvordering
geenszins verjaard was voor de periode
v66r 16 juli 1975, zoals de eerste rechters
ten onrechte hebben aangenomen »,

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest zijn beslissing dat verweerders
rechtsvordering, met toepassing van artikel 26 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering waarin een
verjaringstermijn van vijf jaren wordt
bepaald te rekenen vanaf de dag waarop
bet misdrijf is gepleegd, voor de periode
v66r 16 juli 1975 niet verjaard is, steunt
op de overweging dat is aangetoond dat
de verschillende misdrijven van het niet
betalen van de indexeringen van het
vast loon en van het loon voor de wettelijke feestdagen een voortgezet misdrijf
uitmaken; het bestreden arrest aldus,
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overeenkomstig het in artikel 65 van het
Strafwetboek toegepaste beginsel, beslist
dat die verschillende misdrijven als een
enkel voortgezet misdrijf moeten worden
aangemerkt wegens de eenheid van
strafbaar opzet waarmee zij zijn gepleegd; verschillende misdrijven uit een
zelfde strafbaar opzet voortkomen wanneer zij onderling verbonden zijn door
eenheid van doel en verwezenlijking, en
in die zin door een feit, te weten een
complexe gedraging, zijn opgeleverd : de
vaststelling van een enkel strafbaar opzet voor verscbillende misdrijven vereist
dat ieder van die verschillende misdrijven aan de dader ervan kan worden toegerekend; de eenheid van opzet bijgevolg
alleen kan bestaan wanneer is vastgesteld dat de dader van de misdrijven wetens en willens heeft gehandeld, dat wil
zeggen bij ontstentenis van een rechtvaardigingsgrond zoals krankzinnigheid,
dwang of onoverkomelijke dwaling; het
bestreden arrest, dat zijn beslissing dat
verweerders rechtsvordering niet verjaard is steunt op de vaststelling van een
voortgezet misdrijf, bijgevolg niet naar
recht kon beslissen dat verweerders
rechtsvordering niet verjaard is, zelfs als
de misdrijven waarop de rechtsvordering
was gegrond aan eiseres niet konden
worden toegeschreven; zodat het bestreden arrest, dat beslist dat verweerders
rechtsvordering niet verjaard is ook al
konden de misdrijven die de grondslag
van verweerders rechtsvordering vormen, niet aan eiseres worden toegeschreven, hoewel het beslist dat de verschillende misdrijven waarop verweerders
rechtsvordering is gegrond een voortgezet misdrijf uitmaken, de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, naar luid van
artikel 26 van de wet van 17 april
1878 houdeilde de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering, « de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, verjaart door verloop van vijf jaren, te
rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd; zij kan echter niet
verjaren voor de strafvordering »;
Overwegende dat inzake bescherming van het loon der werknemers,
en betaalde feestdagen, de bepalingen inzake verjaring van de uit een
misdrijf voortvloeiende burgerlijke

------------ -------------_-.:_ r-=-=-=-=-r
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rechtsvordering dus de vaststelling 1° De mogelijkheid voor de dienstplichtige om voor de militiegerechten in elke
van de feitenrechter vereisen dat
stand van de zaak het voorwerp van
een misdrijf is gepleegd dat in de
zijn aanvraag te wijzigen en een reden
regel is toe te rekenen aan de werkdoor een andere te vervangen, bestaat
gever, zijn aangestelden of gemachaileen indien de oorspronkelijke aantigden;
vraag ontvankelijk is (1). (Art. 20, § 4,
Dat het arrest bijgevolg, door aiDienstplichtwet.)
leen erop te wijzen dat voornoemd
artikel 26 hoe dan oak diende te 2° Aile aanvragen van de dienstplichtige
zeelieden moeten door de waterschout
worden toegepast, oak al is niet beof door diens bemiddeling worden inhoorlijk aangetoond dat het misdrijf
gediend; die regel is dus van toepasaan de werkgever is toe te rekenen,
sing op de aanvragen van die dienstzijn beslissing niet naar recht verplichtigen die door een bijzonder geantwoordt;
volmachtigde zijn ingediend (2). (Art.
21, §§ 1 en 2, Dienstplichtwet.)
Dat het middel gegrond is;
(KERKHOFS)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
11 februari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-gener~al Advocaat: mr. Si-

mont.
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1° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE - RECHTSPLEGING - VOORWERP OF
OORZAAK VAN DE AANVRAAG - WIJZIGING VOORWAARDE.

2° DIENSTPLICHT -

ALLERLEI

-

GE-

SCHILLEN - DIENSTPLICHTIGE ZEELIEDEN
- AANVRAAG INDIENING - VORM DRAAGWIJDTE.

ARREST

("vertaJing)

(A.R. nr. M 533 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 3 december 1990
door de Hoge Militieraad gewezen;
Over het tweede middel, luidend als
volgt: « Artikel 21, § 2, van de Dienstplichtwet bepaalt dat : " De aanvragen
van elke dienstplichtige door een bijzonder gevolmachtigde mogen worden ingediend ". Maar, aangezien ik mij in september 1989 op zee bevond, had ik mijn
raadsman, Meester Michel Borgers, advocaat, Rempart de Ia Vierge, nr. 18, te
5000 Namen, als bijzonder gevolmachtigde aangesteld. Hij heeft dus de aanvraag
om uitstel ingediend bij een ter post aangetekende brief van 20 september 1989.
Bij die aanvraag om uitstel was de bijzondere volmacht, die ik aan Meester
Borgers op 31 augustus 1989 had verleend. Evenzo is mijn aanvraag om vrij-,
lating - waardoor die aanvraag om uitstel is vervangen - door dezelfde gevolmachtigde ingediend, nu die aanvraag is
gedaan bij een door Mr. Borgers ondertekende conclusie van 9 november 1990,·
die hij ter terechtzitting van 12 november 1990 voor de Hoge Militieraad heeft
neergelegd. Dat zoals men kan vaststellen, voormeld artikel 21, § 2, geen uitsluiting of uitzondering bevat - zelfs niet
(1) Cass., 13 nov. 1974 (A.C., 1975, 330).
(2) Zie H. VAN EECKE, « Dienstplicht »,
A.P.R., Gent-Leuven, 1980, nr. 340; Gedr. St.
Kamer, zitt., 1960-1961, nr. 564/3, blz. 6.
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voor de dienstplichtige zeelieden - zodat het mij voorkomt dat mijn aanvragen om uitstel en om vrijlating wei degelijk ontvangen zijn en mijn aanvraag om
vrijlating derhalve moet worden ingewilligd. Immers, uit de samenlezing van de
artikelen 21, § 1, en 21, § 2, van de
Dienstplichtwet valt af te leiden dat, indien de dienstplichtige zeeman zelf de
aanvraag indient, deze moet worden ingediend op initiatief of door bemiddeling
van de waterschout, wat niet wordt vereist als de aanvraag door een gevolmachtigde wordt ingediend •;

Overwegende dat de bestreden beslissing de aanvraag om vrijlating,
die door eiser, dienstplichtige zeeman, overeenkomstig artikel 20, § 4,
van de Dienstplichtwet, voor de Hoge Militieraad is ingediend, niet ontvankelijk verklaart op grond dat de
oorspronkelijke aanvraag om uitstel,
die door de aanvraag om vrijlating
werd vervangen, niet door de waterschout of door diens bemiddeling
was ingediend en dat deze evenmin
is opgetreden toen de aanvraag
werd vervangen;
Overwegende dat het door artikel
20, § 4, van de Dienstplichtwet aan
de dienstplichtige verleende recht
om in elke stand van de zaak het
voorwerp van zijn aanvraag te wijzigen of een reden door een andere te
vervangen noodzakelijk onderstelt
dat de oorspronkelijke, derwijze vervangbare aanvraag ontvankelijk is;
Overwegende dat luidens artikel
21, § 1, van voormelde wet, de aanvragen van de dienstplichtige zeelieden moeten worden ingediend door
de waterschout of door diens bemiddeling;
Dat die bepaling van toepassing is
op alle aanvragen van dienstplichtige zeelieden en onder meer op de
aanvragen van die dienstplichtigen,
die overeenkomstig artikel 21, § 2,
van voormelde wet, door een bijzonder gevolmachtigde worden ingediend;
Dat de bestreden beslissing voormelde bepalingen juist toepast;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
11 februari 1991
3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.
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KAMER -

12 februari 1991

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING VAN GEESTES·
GESTOORDEN - OPENBAAR MINISTERIE DAT
VOOR DE RAADKAMER DE INTERNERING VAN
DE VERDACHTE VORDERT WEIGERING
DOOR DE RAADKAMER EN VERWIJZING NAAR
HET VONNISGERECHT - MACHT VAN HET
VONNISGERECHT.

De beslissing van de raadkamer die de
vordering van het openbaar ministerie
tot internering van de verdachte afwijst en de verdachte naar het vonnisgerecht verwijst, is voor het vonnisgerecht geen beletsel om te onderzoeken
of de betrokkene zich al dan niet bevindt in een van de bij art. 1 Wet Bescherming Maatschappij bepaalde staten en eventueel zijn internering te
bevelen (1). (Art. 7 Wet Bescherming
Maatschappij .)
(VAN VAERENBERGH)

(A.R. nr. 5234)
12 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier
- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. P. De Loof, Antwerpen.
(1) Zie Cass., 9 mei 1977 (A.C., 1977, 918), 14
maart 1979 (ibid., 1978-79, 826), 16 sept. 1981
(ibid., 1981-82, nr. 44) en 9 sept. 1986, A.R. nr.
656 (ibid., 1986-87, nr. 16).
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KAMER -

13 februari 1991

1° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - DIEFSTAL, DOOR EEN MINDERJARIGE, VAN HET VOERTUIG VAN ZIJN OUDERS ONGEVAL - BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OUDERS - VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR JEGENS DE BENADEELDE DERDE.

2° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN DIEFSTAL, DOOR EEN MINDERJARIGE, VAN
HET VOERTUIG VAN ZIJN OUDERS - ONGEVAL - BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OUDERS- VEROORDELING
VAN DE VERZEKERAAR- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE DEKKING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AA]\[SPRAKELIJKHEID NIET WORDT
VERLEEND IN GEVAL VAN DIEFSTAL.

1o De beslissing waarbij ouders worden
veroordeeld als burgerrechtelijk aansprakelijk voor een door hun minderjarige zoon veroorzaakt verkeersongeval vormt een voldoende grondslag
voor de beslissing waarbij de W.A.M.verzekeraar van het voertuig waarmee
het ongeval is veroorzaakt, jegens de
benadeelde derde wordt veroordeeld
tot schadeloosstelling, oak al had de
veroorzaker van het ongeval het voertuig van zijn ouders gestolen met het
oog op een kortstondig gebruik (1).
(Art. 3, eerste lid, W.A.M.-wet; art. 3,
lid 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst van 24 mei 1966).
2" Wanneer de ouders van een minderja-

rige zijn veroordeeld als burgerrechtelijk aansprakelijk voor een ongeval dat
door hun minderjarige zoon is veroorzaakt met een voertuig dat hij van hen
had gestolen, is niet ontvankelijk we-gens gemis aan belang het cassatiemiddel waarbij de W.A.M-verzekeraar
van de ouders zich tegen de benadeelde derde beroept op de uitsluiting van
de dekking van de verzekering in geval van diefstal van het verzekerde
voertuig (2).

-----------------,...f
(1) en (2) Ben.Jur., 21 dec. 1990, nr. A 89/3.

(DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V. T. DURANT,
CAVRENNE, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, NULENS M., NtJLENS 0., DUMONT, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, WEGENFONDS, SOHY,
PARAMARENCO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8517)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door het Wegenfonds tegen eiseres
ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel: schending van de artikelen 461, tweede lid, van het Strafwetboek (gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 25 juni 1964), 3, eerste lid, van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij de wet van 19 februari 1968, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat • de bestreden beslissing, wat de burgerlijke belangen betreft, moet worden bevestigd
op de gronden die ze bevat en op de
hierna uiteengezette gronden, in zoverre
zij uitspraak doet over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Marcel Sohy
en Florica Paramarenco, ouders van de
op het ogenblik van de feiten minderjarige beklaagde, over het feit dat beklaagde
zich niet schuldig heeft gemaakt aan gebruiksdiefstal van het voertuig van de
partijen wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen gedekt
was door de naamloze vennootschap De
Verenigde Provincien, over de verplichting van die verzekeraar jegens de getroffene van het ongeval alsook over de
beslissing om het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds buiten het geding
te stellen », dat het zich aldus aansluit
bij de motivering van de eerste rechter
volgens welke beklaagde in feite naar
het feest wilde terugkeren, zonder zich
ook maar een ogenblik ervan rekenschap
te geven dat hij hierdoor het voertuig
onttrok aan het genot van de eigenaar
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ervan; dat het als eigen gronden opgeeft
dat, « ook al staat vast dat beklaagde het
voertuig van zijn ouders buiten hun weten en zonder hun toestemming heeft gebruikt, hij niet schuldig kan worden bevonden aan gebruiksdiefstal omdat wegens het vanuit menselijk oogpunt begrijpelijk gevoel van onder hetzelfde dak
wonende ouders en kinderen dat de aan
ieder van hen toebehorende goederen gemeenschappelijk bezit zijn, het zedelijk
bestanddeel van het misdrijf diefstal (bedrieglijk opzet) ontbreekt »,

terwijl de artikelen 3, eerste lid, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei
1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij de wet van 19 februari 1968, bepalen dat de verzekering
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
moet dekken van de eigenaar, van iedere
houder (en) van iedere bestuurder van
het verzekerde motorrijtuig (... ), zulks
met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich
door diefstal of geweldpleging de macht
over het motorrijtuig hebben verschaft
(... ); de gebruiksdiefstal, bedoeld in artikel 461, tweede lid, van het Strafwetboek
onder de toepassing valt van de bovenaangehaalde bepalingen; het Benelux-Gerechtshof immers als antwoord op een
door het Hof van Cassatie bij arrest van
24 mei 1982 gestelde vraag, in zijn arrest
van 20 mei 1983 voor recht heeft gezegd
dat « artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat onder meer
bepaalt dat de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet behoeft te dekken van hen die zich door
diefstal de macht over het motorrijtuig
hebben verschaft, moet worden uitgelegd
in die zin dat de aldus bepaalde uitsluiting van toepassing is op het bedrieglijk
wegnemen van een motorrijtuig toebehorende aan een ander voor een kortston. dig gebruik »; het misdrijf bedrieglijk
wegnemen van andermans zaak met het
oog op een kortstondig gebruik ver:eist
dat de dader de zaak bedrieglijk wegneemt tegen de wil van de eigenaar, dat
is met de bewuste wil de zaak te onttrekken aan het genot van de bezitter ervan
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met het oog op een kortstondig gebruik,
doch met het oogmerk haar terug te geven na gebruik; de eerste rechter met de
vaststelling dat de werkelijke bedoeling
van Laurentiu Sohy was terug te keren
naar het feest aileen de drijfveer van de
beklaagde aanwees, zonder dat zulks
evenwel een weerslag zou kunnen hebben op het al dan niet bestaan van bedrieglijk opzet aan de zijde van beklaagde; ofschoon de eerste rechter van oordeel was dat Laurentiu Sohy zich op
geen enkel ogenblik er rekeningschap
van had gegeven dat hij hierdoor het
voertuig onttrok aan het genot van de eigenaars ervan, hij, net zeals trouwens de
appelrechter, vaststelde dat beklaagde de
wagen van zijn ouders buiten hun weten
en tegen hun wil had weggenomen met
het oog op een kortstondig gebruik;
zulks neerkomt op het bedrieglijk opzet
dat wordt vereist als zedelijk hestanddee! van het misdrijf gebruiksdiefstal;
zelfs de omstandigheid dat onder hetzelfde dak wonende ouders en kinderen het
vanuit menselijk oogpunt begrijpelijk gevoel hebben dat de aan ieder van hen
toebehorende goederen « gemeenschappelijk bezit zijn », het voor het misdrijf
gebruiksdiefstal vereiste zedelijk bestanddeel bedrieglijk opzet niet uitsluit
wanneer, zeals te dezen, wordt vastgesteld dat beklaagde het voertuig van zijn
ouders buiten hun weten en zonder hun
toestemming kortstondig heeft gebruikt;
het hof van beroep bijgevolg niet wettig
noch op eigen gronden, noch op de granden van de eerste rechter waarbij het
zich aansloot, kon beslissen dat het zedelijk bestanddeel van het misdrijf (gebruiks)diefstal ontbrak (schending van
artikel 461 van het Strafwetboek, inzonderheid tweede lid) en dat derhalve de
W.A.M.-verzekeraar verplicht was dekking te verlenen (schending van artikel 3
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen) of, althans, niet
zonder tegenstrijdigheid, na te hebben
vastgesteld dat beklaagde zich van de
wagen van zijn ouders meester had gemaakt buiten hun weten en zonder hun
toestemming, kon beslissen dat het zedelijk bestanddeel van het misdrijf diefstal
ontbrak (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en dat derhalve de W.A.M.verzekeraar wettelijk verplicht was dekking te verlenen (schending van de artikelen 3 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
en 3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Over-
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eenkomst van 24 mei 1966 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen) :

Overwegende dat het bestreden
arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, voor recht zegt « dat
de naamloze vennootschap De Verenigde Provincien, die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
het voertuig dekte, gehouden is de
burgerlijke partijen schadeloos te
stellen; stelt het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds buiten het geding »;
Overwegende dat het middel aan
het arrest onder meer verwijt dat
het de artikelen 3, eerste lid, van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en 3,
§ 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij de wet
van 19 februari 1968, schendt;
Overwegende dat het litigieuze
ongeval zich heeft voorgedaan op 27
juni 1987 en dat va~af 1 juli 1956 ~e
regel vervat in artlkel 3, eerste hd,
van bovengenoemde wet van 1 juli
1956 een voor Belgie, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke regel is die als zodanig wordt aangewezen krachtens artikel 1 van het
Verdrag betreffende de instelling en
het statuut van het Benelux-Gerechtshof;
Overwegende dat het Hof weliswaar overeenkomstig artikel 6, lid 3,
van dat verdrag, in beginsel gehouden is de vraag van uitleg aan het
Benelux-Gerechtshof voor te leggen;
dat het evenwel ingevolge artikel 6,
lid 4 in fine, van dat verdrag daarvan ~ntslagen is, wanneer het zich
aansluit bij de oplossing die het Benelux-Gerechtshof voordien naar
aanleiding van een ander geschil gegeven heeft;
Overwegende dat uit het door het
Benelux-Gerechtshof op 21 december 1990 in de zaak A 89/3 gewezen
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arrest blijkt dat de veroordeling van
Marcel Sohy en Florica Paramarenco, als partijen die burgerrechtelijk
aansprakelijk zijn voor de door hun
minderjarige zoon begane overtreding van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek een voldoende
wettelijke grondslag oplevert voor
de veroordeling van de naamloze
vennootschap De Verenigde Provincien, verzekeraar van de. burgerrechtelijke aansprakelijkhe1d waartoe het motorrijtuig waarmee het
misdrijf is gepleegd aanleiding kan
geven, ongeacht of de dader al dan
niet schuldig is aan gebruiksdiefstal
ten nadele van zijn ouders;
Dat bijgevolg de overwegingen
van het arrest betreffende de gebruiksdiefstal geen weerslag hebben
op de wettigheid van. de bestr~den
beslissing en dat de m het m1ddel
aangevoerde grieven, ook al waren
ze gegrond, niet tot cassatie zouden
kunnen leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
Marcel Nulens, Anne Dumont, Olivier Nulens, Frederic Cavrenne,
Thierry Durant, Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten en Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten tegen eiseres :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van eiseres in zoverre zij gericht is
tegen de beslissingen op de door
Marcel Nulens, Anne Dumont, Olivier Nulens, Frederic Cavrenne,
Thierry Durant, Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten en Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten tegen haar ingestelde

I

I

632

Nr. 315

HOF VAN CASSATIE

burgerlijke rechtsvorderingen; ver- Nr. 316
werpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.

2•

13 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler
en DeBruyn.

KAMER -

13 februari 1991

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETEKENING TERMIJN - LAATTIJDIGE BETEKENING - GEVOLGEN.

2° GRONDWET -

ART. 7, DERDE LID AANHOUDING - MET REDENEN OMKLEDE
BESCHIKKING VAN DE RECHTER - BETEKEN!NG - DRAAGWIJDTE.
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KAMER -

ONDERZOEK

13 februari 1991

IN

STRAFZAKEN

HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WERKELIJKE GENOT HEEFT VAN DE PLAATS BEOORDELING IN FEITE DOOR DE RECHTER.

De rechter beoordeelt in Ieite of een ,
huiszoeking zonder rechterlijk bevel
verricht is met toestemming van degene die het werkelijke genot heeft van
de plaats (1).
(BELLANTI)

(A.R. nr. 8657)

13 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Nicolas, Brussel.
Noot arrest nr. 315 :
(1) Cass., 8 okt. 1985, A.R. nr. 9158 (A.C.,
1985-86, nr. 72).

1° Art. 31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis
1990 voorziet niet in enige nietigheid
of sanctie voor het geval dat het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft, aan de verdachte wordt betekend meer dan 24 uur na de dagtekening van het arrest; de betekening
heeft geen ander doel dan de termijn
van het cassatieberoep te doen ingaan
(1).

2° Art. 7, derde lid, Gw. heeft betrekking

op de titel op grand warvan een persoon kan worden aangehouden buiten
het geval van ontdekking op heterdaad, doch niet op de rechterlijke beslissingen op grand waarvan de wetteJijke verrichte aanhouding achteraf
wordt gehandhaafd (2).
Noten arrest nr. 316 :
(1) en (2) Zie Cass., 26 sept. 1910 (Bull., en
Pas., 1910, I, 419).
. Over het feit dat de termijn van 24 uren
'waarbinnen de betekening moet worden gedaan niet de momenta ad momentum gerekend wordt, doch de gehele dag volgend op de
dag van de uitspraak van het arrest omvat en
over het feit dat de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis en niet de
betekening ervan onderworpen zijn aan de
wettelijke termijn van vijftien dagen of van
een maand, zie Cass., 6 mei 1986, A.R. nr. 445
(A.C., 1985-86, nr. 543), dat betrekking heeft op
de termijn van 24 uur die door art. 20, eerste
en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1874
wordt voorgeschreven voor de betekening van
de beschikking van de raadkamer.

---T
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HOF VAN CASSATIE
(CERRI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8892)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de middelen, aangevoerd in de
memorie van eiser waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is
gevoegd:

Overwegende dat het middel, in
zoverre het schending van artikel 97
van de Grondwet aanvoert, faalt
naar recht, aangezien dat artikel
niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat luidens artikel
31, § 1, van de wet van 20 juli 1990
de arresten waardoor de voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd binnen vierentwintig uren aan de verdachte worden betekend in de vorm
bepaald in artikel 18;
Overwegende dat die wetsbepaling, welke is opgenomen in hoofdstuk VIII van de wet onder de titel
« Het cassatieberoep », geen nietigheid of sanctie voorschrijft wanneer
het arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft niet is betekend binnen de voor de inachtneming van
die rechtsvorm voorgeschreven termijn van vierentwintig uren; dat die
rechtsvorm enkel is bedoeld om de
termijn van het cassatieberoep te
doen ingaan; dat eiser niet aanvoert
dat de overscl).rijding van de termijn
van betekening van het arrest zijn
recht om cassatieberoep in te stellen
tegen het arrest van 3 januari 1991,
nu hij dat recht niet heeft uitgeoefend, zou hebben belemmerd;
Overwegende dat artikel 7 van de
Grondwet betrekking heeft op de titel op grond waarvan een persoon
kan worden aangehouden buiten het
geval van ontdekking op heterdaad,
maar niet op de rechterlijke beslis-
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singen waardoor de wettelijk verrichte aanhouding achteraf wordt
gehandhaafd;
Overwegende dat het arrest van 3
januari 1991 voor de duur van vijftien dagen een regelmatige titel van
vrijheidsberoving opleverde en dat,
nu de raadkamer geroepen was om
over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak te doen v66r
het verstrijken van die termijn, de
rechtspleging regelmliltig is;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat voor het overige
de appelrechters, na te hebben vermeld dat, « ofschoon het hof (van
beroep) in zijn bovengenoemd arrest
van 3 januari 1991 heeft vastgesteld
dat " het onderzoek blijkbaar enige
vertraging had opgelopen, die vertraging vooralsnog niet ongewoon
en onverantwoord blijkt te zijn, gelet op de factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals
onder meer het ingewikkelde karakter van de feiten, de ernst ervan,
het aantal en de houding van de
verdachten, de moeilijkheden die bij
het onderzoek gerezen zijn », wettig
hebben kunnen beslissen dat de redelijke termijn bedoeld in artikel 5.3
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden niet is
overschreden;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 februari 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M.
Merodio, Luik.

(ZEYEN)

(A.R. nrs. 8900 en 8901)
13 febr. 1991 - 2• kamer- Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Quevy,
Brussel.

Nr. 317
2"

KAMER -

13 februari 1991

1° CASSATIE-

RECHTSPLEGING- STRAFZAKEN - AFZONDERLIJKE VOORZIENINGEN
- ENIGE MEMORIE - SAMENVOEGING DER
ZAKEN.

~ECHTENIS - HANDHAVING - RECHTSPLEGING IN CASSATIE INDIENING VAN MEMORIES - TERMIJN.

2° VOORLOPIGE

3o VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN VOORLOPIGE
HECHTENIS - INDIENING VAN MEMORIES TERMIJN.

1° Als de verdachte slechts een enkele
memorie indient tot staving van de
voorzieningen die hij bij twee afzonderlijke akten heeft ingesteld tegen
twee te zijnen Jaste gewezen arresten,
voegt het Hoi de voorzieningen samen
(1).

2° en 3° De verdachte, die zich in cassa-

tie heeft voorzien tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat de handhaving van de hechtenis
beveelt, mag uiterlijk vijf dagen na de
betekening van de voorziening een memarie indienen; die termijn wordt
eventueel verlengd overeenkomstig
art. 644 Sv. (2).

Nr. 318
1°

KAMER -

14 februari 1991

1° FAILLISSEMENT, /
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING
HOGER BEROEP - BEROEPEN VONNIS
VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT
BEG RIP.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING
HOGER BEROEP - BEROEPEN VONNIS
VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT
BEG RIP.

3° INDEPLAATSSTELLING -

GEVOLG.

1° Het vonnis van de rechtbank van
koophandel inzake de opneming, in
het bevoorrecht passief van het faillissement, van een schuldvordering waarvan het bestaan wordt betwist, is geen
vonnis dat ter zake van faillissement
is gewezen, in de zin van art. 465 Faillissementswet (1).

Noten arrest nr. 317 :
(1) Zie Cass., 13 febr. 1979 (A.C., 1978-7q,
695).
(2) Zie Cass., 11 en 12 dec. 1990, A.R. nrs.
5095 en 8728 (A.C., 1990-91, supra, nrs. 192 en
197).
\

Noten arrest nr. 318 :
(1) en (2) Zie Cass., 19 maart 1987, A.R. nr.
7580 (A.C., 1986-87, nr. 430) met de verwijzingen in voetnoot 2.
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- en in tegenstelling tot de bewering
koophandel inzake een geschil over de ·van de naamloze vennootschap Generale
geldigheid van de indeplaatsstelling, Bankmaatschappij - noch in haar beop grond waarvan een schuldeiser be- staan noch in haar bedrag wordt betwist
weert dat hij een bevoorrechte schuld- (behoudens een onbelangrijke betwisting
vordering heeft en vraagt dat deze in voor de eerste rechter nopens de rentehet bevoorrecht passief van een faillis- berekening); dat de hamvraag te dezen
sement wordt opgenomen, is niet ter is of de naamloze vennootschap Kredietzake van faillissement gewezen, in de bank overeenkomstig artikel 546 van de
Faillissementswet aanspraak kan maken
zin van art. 465 Faillissementswet (2).
op het voorrecht van de verkoper van de
3° Indeplaatsstelling heeft tot gevolg dat machines; dat weliswaar het probleem
de oorspronkelijke schuldvordering van de geldigheid van de indeplaatsstelaan de indeplaatsgestelde wordt over- ling van de naamloze vennootschap Kredietbank in de rechten en voorrechten
gedragen (3).
van de verkoper van de machines aan de
orde blijft; dat dit probleem echter bij(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ. N.V.
zaak is ten aanzien van het voornaamste
T. K~EDIETBANK N.V.)
geschilpunt; dat immers het betwisten
van de geldigheid van de door de naamloze vennootschap Kredietbank aangeARREST ( vertalint)
voerde indeplaatsstelling, wat de naamloze vennootschap Generale Bankmaat(A.R. nr. 8775)
schappij doet, betekent dat aan eerstgenoemde het recht wordt ontzegd artikel
HET HOF; - Gelet op het bestre- 546, tweede lid en volgende, van de Failden arrest, op 4 april 1989 door het lissementswet in haar voordeel aan te
Hof van Beroep te Brussel gewezen; voeren, of althans, dat zij niet op regelmatige wijze kan voldoen aan de in die
Over het middel: schending van de ar- bepaling gestelde voorwaarden om haar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger- voorrecht niettegenstaande het faillisselijk Wetboek, 465 van de wet van 18 april ment te behouden »,
1851 inzake faillissement, bankbreuk en
uitstel van betaling, dat is boek III van
het Wetboek van Koophandel, en 97 van
zesde onderdeel, artikel 465 van de
de Grondwet,
Faillissementswet
aileen
betrekking
doordat het arrest, met toepassing van heeft op de « vonnissen die ter zake van
artikel 465 van de Faillissementswet, faillissement worden gewezen »; het bijzegt dat het boger beroep .van eiseres, gevolg niet van toepassing is wanneer
dat bij verzoekschrift van 6 november het beroepen vonnis uitspraak doet over
1985 ter griffie van het Hof is ingediend, een geschil dat hoofdzakelijk gegrond is
dus meer dan vijftien dagen na de bete- op een oorzaak die onafhankelijk is van
kening van het beroepen vonnis, laattij- de staat van faillissement; een vonnis
dig en bijgevolg niet ontvankelijk is, op dat uitspraak doet over een geschil inzagrond : • dat de naamloze vennootschap ke het opnemen van een schuldvordering
Generale Bankmaatschappij tevergeefs in het passief van een faillissement, niet
de toepassing van deze bepaling op dit noodzakelijk ter zake van faillissement
geval betwist, op grond dat het geschil wordt gewezen in de zin van artikel 465
tussen haar en de naamloze vennoot- van de Faillissementswet; de gemeenschap Kredietbank niet kan worden op- rechtelijke termijn van boger beroep ingelost aan de hand van het specifieke zonderheid van toepassing blijft op de
faillissementsrecht maar van het gemeen vonnissen die uitspraak doen over een
recht inzake indeplaatsstelling, en dat de geschil over het opnemen van een
oorzaak ervan onafhankelijk is van de schuldvordering in het passief van het
staat van faillissement in de zin van faillissement, als dat geschil uitsluitend
voornoemd artikel 465; dat de schuldvor- betrekking heeft op het bestaan van die
dering van de naamloze vennootschap schuldvordering en de oplossing dient te
Kredietbank, zoals zij terecht opmerkt worden gezocht in het gemeen recht en
niet in het bijzonder faillissementsrecht;
het dienaangaande niet ter zake doet of
die schuldvordering, in zoverre het be(3) Zie Cass., 5 dec. 1949 (Bull. en Pas., 1950, staan ervan wordt erkend, al dan niet
bevoorrecht is, in zoverre dat voorrecht
I, 223).
2° Het vonnis van de rechtbank van
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op zichzelf niet wordt betwist; zulks te
dezen het geval was, zoals eiseres beklemtoonde; het door de eerste rechter
beslechte geschil uitsluitend onder -toepassing vie! van het gemeen recht ihzake indeplaatsstelling, als vastgelegd in
de artikelen 1249 ·-en volgende van het
Burgerlijk Wetboek; eiseres aileen be·
twistte dat verweerster, met toepassing
van die bepalingen, op geldige wijze in
de rechten kon treden die zij wilde uitoefenen; er aldus aileen discussie bestond
over het bestaan van verweersters
schuldvordering, ongeacht_ het _voorrecht
dat, bovendien, daaraan was verbonden,
in zoverre dat bestaan zou worden erkend; het door de eerste rechter beslechte geschil aldus uitsluitend of althans
hoofdzakelijk gegrond was op een oorzaak die onafhankelijk was van de staat
van faillissement; daaruit volgt dat . het
arrest, door te beslissen dat het hoger
beroep van eiseres met toepassing van
artikel 465 van de Faillissementswet niet
ontvankelijk is, die bepaling schendt:

Wat het zesde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, op
grond van artikel 465 van de Faillissementswet, beslist dat het hoger
beroep van eiseres laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk is, op grond
dat die wetsbepaling van toepassing
is op elk « gesch11 inz"ake het opnemen in het passief van een faillissement van een schuldvordering,
waarvan noch het bestaan noch het
bedrag worden betwist » en dat te
dezen « noch het bestaan noch het
bedrag van (verweerders) schuldvordering worden betwist »;
Dat evenwel uit het arrest blijkt
dat er betwisting bestond « nopens
de geldigheid van de indeplaatsstelling van (verweerster) in de rechten
en voordelen van de verkopen vah
machines », waaraan verweerster de
prijs van de door de gefailleerde
vennootschap gekochte toestellen
had betaald;
Overwegende dat het geschil inzake de indeplaatsstelling, nu de indeplaatsgestelde door de indeplaatstelling de oorspronkelijke ·schuldvorde~
ring verkrijgt, impliceerde dat ten
aanzien van verweerster het- bestaan zelf werd _ be twist van de
schuldvordering van de verkoper

van machines, waarvan verweerster
beweerde houder te zijn krachtens
de litigieuze indeplaatsstelling;
Dat, nu het geschil hoofdzakelijk
zoniet uitsluitend gegrond was op
een oorzaak die onafhankelijk was
van de staat van faillissement, de
uitzonderlijke termijn van vijftien
dagen bepaald in voornoemd artikel
465 niet van toepassing was;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
14 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Versla;ggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Nelissen Grade.
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BEWAARGEVING -

BEWAARNEMER VERPL!CHTING - TERUGGAVE - GRENZEN.

Naar recht verantwoord is de beslissing
volgens welke de bewaarnemer die de
in bewaring gegeven zaak « in slechte
staat » heeft teruggegeven, niet aansprakelijk is, als de_ rechter oordeelt
dat de bewaarnemer. geen lout heeft
bega-an, enerzijds, en dat de beschadi-ging van de in- be waring gegeven zaak
aan een vreemde oorzaak was te wijten, anderzijds. (Artt. 1915, 1927 en
1929 B.W.)
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(VOYAGES CANTINEAU ET FILS B.V.B.A.
T. AUTOMOBILES DU HAINAUT C.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8778)

HET HOF; - Gelet op het be.streden arrest, op 7 december 1988 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de. artikelen 1147, 1148, 1245, 1302, 1315, 1929,
1932, 1933 van het Burgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetl::!oek en,
voor zover nodig, van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat de par- .
tijen toegaven dat zij een ·contract voor
uitvoering van herstellingen hadden aangegaan met bijkomend een. contract van
bewaargeving en, met wijziging van het
beroepen vonnis, de oo~spronkelijke
rechtsvordering van eiseres afwijst op
grond dat het niet de verplichting van de
bewaarnemer is om de in bewaring gegeven zaak terug te geven « die in het geding is », dat nu eiseres « het door haar
in bewaring gegeven voertuig wel had teruggekregen, maar in slechte staat ... aileen de verplichting van bewaring te dezen in het geding is », en dat eiseres in
casu niet bewijst dat verweerster een
fout heeft begaan,
terwijl de bewaarnemer de in bewaring gegeven zaak moet teruggeven in de
staat waarin hij ze heeft ontvangen, daar
het om een resultaatsverbintenis gaat
(artikelen 1932 en 1933 van het Burgerlijk Wetboek; hij van die verplichting
niet is bevrijd, tenzij hij het bewijs !evert van overmacht of van een vreemde
oorzaak; daaruit volgt dat het arrest, nu
het vaststelt dat verweerster het in bewaring gegeven voertuig in slechte staat
had teruggegeven, maar niet dat zij het
bewijs had geleverd dat de beschadiging
aan overmacht of een vreemde oorzaak
was te wijten, niet heeft kunnen beslis~
sen dat verweerster aan haar verplichting tot teruggave had voldaan door het
beschadigde voertuig aan eiseres terug
te geven, en dat oorspronkelijke rechtsvordering van laatstgenoemde diende te
worden afgewezen, daar zil niet heeft bewezen dat verweerster aan haar _bewaringsverplichting tekort is gekomen, zonder schending van: ·1o · de wettelijke
bepalingen inzake de verplichting tot teruggave van de bewaarnemer ·(schending
van de in het middel aangewezen bepa-
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lingen e,n inzonderheid de artikelen 1932
en 1933 van het Burgerlijk Wetboek), 2°
de regels betreffende de bewijslast inzake resultaatsverbintenissen (schending
van de artikelen 1147, 1148, 1302, 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 807 [lees:
870] van het Burgerlijk Wetboek) en inzonderheid inzake de verplichting tot teruggave in geval van bewaargeving
(schending van de artikelen 1932 en 1933
va.n l;tet BurgerlijkWetboek)doordat het,althans de bewaargever, aan wie een. beschadigde zaak is teruggegeven, ertoe
verplicht te bewijzen dat de beschadiging aan de bewaarnemer is te wijten :

Overwegende dat het arrest, an-.
ders dan in het middel wordt betoogd, de rechtsvordering van eise: res niet afwijst op grond dat zij niet
, bewijst dat verweerster een fout
· heeft begaan;
Overwegende dat uit het arrest,
waarin onder meer wordt verwezen
naar de door de eerste rechter onderzochte feitelijke omstandigheden
van de zaak, blijkt dat de beschadiging van het in bewaring gegeven
voertuig van eiseres hieraan was te
wijten dat dit voertuig door derden
was gestolen in de garage van de
bewaarnemer, namelijk de verwerende vennootschap;
Overwegende dat het arrest, bij
het onderzoek naar de wijze waarop
verweerster haar bewaringsverplichting had uitgevoerd, vaststelt dat de
door eiseres aan verweerster verweten feiten geen fouten waren van
laatstgenoemde, bovendien erop
wijst dat « het personeelslid (van de
bewaarnemer) die als huisbewaarder werkt en in het gebouw woont,
(... ) de dag van de feiten de garage
behoorlijk op slot had gedaan » en
besluit « dat aldus blijkt dat de oorsprcinkelijke vordering niet gegrond
is »; dat daaruit volgt dat de bewaarnemer geen fout in verband met de
diefstal van de in bewaring gegeven
zaak had gedaan en dat de beschadiging van. de zaak aan een vreemde
oorzaak' te wijten was;
Dat het arrest derhalve zijn be. slissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
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Dat het middel niet kan worden.
aangenomen;

maar wei over het gevolg ervan, met
name te weten in hoeverre de rechter
op verwijzing van de zaak kennis
neemt. (Art. 793 Ger.W.)
3° Cassatie met verwijzing plaatst de
partijen, binnen de perken van de cassatie, terug in de staat waarin zij zich
bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd (1).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
4° Het staat aan de rechter op verwijde kosten.
14 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si-·
mont en Van Ommeslaghe.
(1319)

zing zelf te bepalen in hoeverre hij
van de zaak kennis neemt, zulks onder
toezicht van het Hoi in geval van voorziening.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECONOMISCHE
ZAKEN T. EUROGRA B.V.B.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9109)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat op 2 oktober 1990
aan verweerster is betekend en op 4
Nr. 320
oktober 1990 ter griffie van het Hof
is neergelegd, en waarbij mr. Houtekier, advocaat bij het Hof, voor de
1° KAMER - 14 februari 1991
Belgische Staat de uitlegging vraagt
van 's Hofs arrest van 12 december
1985 in zake de besloten vennoot1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURschap
met beperkte aansprakelijkGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - ARREST
heid Eurogra tegen de Belgische
VAN HET HOF- UITLEGGING- BEGRIP.
Staat, vertegenwoordigd door de minister van Economische Zaken;
2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGelet op 's Hofs arrest van 12 deGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - ARREST
cember 1985 (2).
VAN HET HOF- VERZOEKSCHRIFT TOT UITLEGGING - ONTVANKELIJKHEID.
Over het door verweerster tegen
het verzoek opgeworpen middel van
3° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR- niet-ontvankelijkheid, te weten dat
GERLIJKE ZAKEN - CASSATIE - VERWIJZING
de partijen het niet oneens zijn over
- GEVOLG.
de draagwijdte van het arrest van
het Hof van 12 december 1985, maar
4° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR- wel over die van het bestreden arGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE - VERWIJZING . rest, dat op 23 februari 1984 door
- RECHTER OP VERWIJZING - TAAK - KEN- · het Hof van Beroep te Brussel is geNISNEMING - PERKEN.
wezen, en dat de vraag om uitleg1o en 2° Een verzoekschrift strekt niet ging dus in werkelijkheid niet het
tot uitlegging van een arrest van het arrest van het Hof betreft, maar een
Hoi en is derhalve niet ontvankelijk,
als daarin een partij aan het Hoi
vraagt hoever de cassatie reikt, terwijl
blijkt dat de partijen het eens zijn
over die reikwijdte en hun geschil niet
gaat over de omvang van de cassatie,

1----------------(1) Zie Cass., 13 dec. 1988, A.R. nr. 2075
(A.C., 1988-89, nr. 221), en 26 jan. 1990, A.R. nr.
6880 (ibid., 1990-91, nr. 328).
(2) A.C., 1985-86, nr. 254.
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in hoger beroep gewezen arrest
waartegen thans geen cassatieberoep is ingesteld :
Overwegende dat 's Hofs arrest
van 12 december 1985 het arrest van
23 februari 1984 van het Hof van
Beroep te Brussel vernietigt, alleen
in zoverre het « de opdracht van de
aangewezen
deskundige
omschrijft »; dat het Hof die vernietiging verantwoordt door de overweging dat het hof van beroep, na de
litigieuze vordering ontvankelijk te
hebben verklaard, een deskundige
opdraagt over de gegrondheid van
die vordering advies uit te brengen;
Dat het Hof aldus de grenzen van
de vernietiging duidelijk heeft bepaald; dat uit het verzoekschrift en
uit de memorie van antwoord volgt
dat de partijen het eens zijn over
die grenzen, nu zij niet van mening
verschillen over de omvang van de
vernietiging, maar over het gevolg
daarvan met betrekking tot de mate
waarin het rechtscollege waarnaar
de zaak wordt verwezen is geadieerd;
Overwegende dat het aan de rechter naar wie de zaak is verwezen
staat zelf de mate te bepalen waarin
hij is geadieerd, onder toezicht van
het Hof bij cassatieberoep, rekening
houdend met het feit dat, enerzijds,
een vernietiging met verwijzing de
partijen, binnen de perken van de
vernietiging, terugplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden bij
hun verschijning voor de rechter die
de vernietigde beslissing heeft gewezen, en anderzijds, te dezen de bewoordingen van de bij die beslissing
aan de deskundige toevertrouwde
opdracht duidelijk maken dat het
hof van beroep nog geen uitspraak
had gedaan over het bodemgeschil;
Dat het verzoekschrift tot uitlegging doelloos is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Om die redenen, verwerpt het verzoek, veroordeelt eiser in de kosten.
14 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Kirkpatrick.
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INKOMSTENBELASTINGEN TINGHEFFING -

BELASBEZWAAR - TERMIJN.

Art_ 272 W.LB. wordt geschonden door
het arrest dat een op 28 april 1986 ingediend bezwaarschrift ontvankelijk
verklaart, nadat het heeft vastgesteld,
enerzijds, dat de bewuste belasting in
1984 was geheven, anderzijds, dat het
enige regelmatige aanslagbiljet aan de
belastingschuldige op 25 juni 1985 was
afgegeven; de rechter had uit de vergelijking van die data moeten afleiden
dat het bezwaarschrift uiterlijk op 26
december 1985 moest zijn ingediend_
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. LES METIERS DE TRADITION C.V.)
ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. F 1046 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest vaststelt dat verweersters bezwaarschrift tegen de aanslag van het belastingjaar 1982 op 30
april 1986 is ontvangen, er vervolgens op
wijst dat, volgens artikel 272 van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
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de bezwaarschriften moeten worden in- dingsdatum van het tweede aanslagbilgediend uiterlijk op 30 april van het jaar jet, zodat het bezwaarschrift uiterlijk op
dat volgt op datgene waarin de belasting 26 december 1985 ingediend had moeten
is gevestigd, zonder dat de termijn noch- zijn; het hof van beroep in feite twee
tans minder dan zes maanden mag be- vergissingen heeft begaan bij de toepasdragen vanaf de datum van het aanslag- sing van voornoemd artikel 272, enerbiljet, en preciseert dat onder « jaar zijds, door de termijn van zes maanden
waarin de belasting is gevestigd » meet te berekenen vanaf het uitvoerbaar verworden verstaan het jaar waarin het ko- klaren van het kohier, te weten 21 dehier uitvoerbaar is verklaard, te dezen 21 cember 1984, om te besluiten tot een verdecember 1984, dat het bezwaarschrift meende overmacht die de belastingplichdus uiterlijk op 21 juni 1985 moest zijn tige heeft belet om v66r 21 juni 1985 een
ingediend, dat evenwel, zeals in de be- bezwaarschrift in te dienen, anderzijds,
slissing van de directeur wordt beklem- ,door te beslissen dat 30 april van het
toond, het aanslagbiljet niet op 27 de- jaar dat volgt op datgene waarin het
cember 1984 is bezorgd omdat het naar tweede aanslagbiljet is afgeleverd, de uieen verkeerd adres was gestuurd en op _terste datum is om een bezwaarschrift in
25 juni 1985 opnieuw moest worden op- te dienen, terwijl die datum van 30 april
gestuurd, op welke datum, als men zich aileen wordt berekend te rekenen van
houdt aan de criteria voor voornoemd ar- het jaar waarin de belasting is gevestigd
tikel 272, elk bezwaarschrift reeds uitge- en er geen sprake was van enige oversloten was; het arrest daaruit besluit dat, macht, aangezien de belastingplichtige,
gelet op de omstandigheden van de zaak, op het ogenblik dat hij kennis nam van
de termijnen voor het indienen van een zijn belastingschuld door het afleveren
bezwaarschrift beginnen te lopen op 25 van het tweede aanslagbiljet, over een
juni 1985, de dag na de afgifte van het nieuwe termijn van zes maanden vanaf
aanslagbiljet, en dat verweerster bijge- de verzending van dat biljet beschikte
volg een bezwaarschrift kon indienen tot om een regelmatig bezwaarschrift in te
30 april 1986, zodat het bezwaarschrift dienen; het hof van beroep bijgevolg artivan 28 april 1986, dat op 30 april 1986 is kel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt :
ontvangen, ontvankelijk is,
terwijl artikel 272 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen een vaste
termijn instelt, die van openbare orde is
en strikt meet worden uitgelegd, nu het
bepaalt dat de bezwaarschriften op straffe van verval moeten worden ingediend
1,1iterlijk op 30 april van het jaar dat
volgt op datgene waarin de belasting is
gevestigd, zonder dat de termijn noch-'
tans minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet; het bezwaarschrift te dezen, nu de
belasting op 21 december 1984 werd gevestigd, uiterlijk op 30 april 1985 moest
worden ingediend; op die datum de minimumtermijn van zes maanden, die begint te lopen de dag na de datum van
het aanslagbiljet, zeals die blijkt uit het
bericht van verzending op dat biljet, echter zeker niet was verstreken en bijgevolg aileen die termijn van zes maanden
te dezen van toepassing was; evenwel,
nu verweerster pas kennis heeft genemen van haar belastingschuld door het
aanslagbiljet dat op 25 juni 1985 is ver~
stuurd, en niet door het aanslagbiljet dat
op 27 december 1984 is bezorgd en naar
een verkeerd adres is gestuurd, de termijn van zes maanden, volgens artikel
52 van het Gerechtelijk Wetboek, pas began te lopen van a£ de dag na de verzen-.

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het eerste, op 27 december
1984 uitgegeven aanslagbiljet niet
regelmatig was, omdat het « naar
een verkeerd adres » was gestuurd,
dat op 25 juni 1985 een tweede aanslagbiljet aan de verwerende vennootschap is bezorgd en dat verweerster, bij de ontvangst van dat
tweede biljet, kennis heeft kunnen
nemen van haar belastingschuld;
dat het arrest oordeelt dat, « gelet
op de eigen omstandigheden van de
zaak »,de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift zijn beginnen te lopen op de dag na de afgifte van dat tweede aanslagbiljet,
dat verweerster aldus een bezwaarschrift kon indienen tot 20 april
1986 en dat bijgevolg haar bezwaarschrift van 28 april 1986, dat daadwerkelijk is ontvangen op 30 april
van dat jaar, ontvankelijk is;
Overw~gende dat, naar luid van
artikel 272 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, de bezwaarschriften op straffe van verval moe-
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ten worden ingediend uiterlijk op 30
april van het jaar dat volgt op datgene waarin de belasting is gevestigd, zonder dat de termijn nochtans
minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving
van de aanslag of vanaf de datum
van de inning der belastingen op
een andere wijze dan per kohier;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het heeft vastgesteld, enerzijds, dat de litigieuze belasting in
1984 was gevestigd, anderzijds, dat
het enige regelmatige aanslagbiljet
op 25 juni 1985 aan de verwerende
vennootschap was bezorgd, daaruit
had moeten afleiden dat zij haar
bezwaarschrift uiterlijk op 26 december 1985 had moeten indienen;
Dat het hof van beroep, nu het
oordeelt dat het door verweerster op
28 april ingediende bezwaarschrift
ontvankelijk was, het in het middel
aangewezen artikel 272 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
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(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
STRAFZAKEN - VERVOLGING WEGENS
VERKEERSONGEVAL- VRIJSPRAAK- MATERIELE VASTSTELLINGEN VAN DE STRAFRECHTER- GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN
VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

E.V.R.M.,
ART. 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK - GEZAG VAN HET STRAFRECHTERLIJK GEWIJSDE - VERVOLGING WEGENS VERKEERSONGEVAL - VRIJSPRAAK - MATERIELE VASTSTELLINGEN VAN DE STRAFRECHTER- GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN
VOOR DE BURGERLIJKE RECHTER.

1° en 2° Het bij art. 6.1 E. V.R.M gewaar-

borgde recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak brengt
mee dat het gezag van het strafrechterlijk gewijsde verbonden aan de materiele vaststellingen van de strafrechter betreffende de plaats van een
verkeersongeval op grand waarvan hij
de beklaagde vrijspreekt, ten opzichte
van derden die in het strafproces geen
partij waren, slechts geldt behoudens
tegenbewijs.
(STAPPERS T. LEUNISSEN E.A.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het verweersters beroep tegen de
beslissing van de directeur van de
directe belastingen van de provincie
Namen ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
14 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-gene-

raal.

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in
substantie gezegd:
1. Ronald Paspont, de vierde verweerder, werd voor de strafrechter vervolgd
ter zake van, bij een verkeersongeval te
Maaseik op 28 november 1983, onopzettelijk slagen of verwondingen te hebben
toegebracht aan Maryse Van Dorpe, de
tweede verweerster, echtgenote Peter
Leunissen, eerste verweerder; tevens
werd hem overtreding van de artikelen
19.3.3° en 12.4 van het Wegverkeersreglement ten laste gelegd.
Nadat hij in eerste aanleg was veroordeeld, werd Ronald Paspont in hoger beroep vrijgesproken; ingevolge die vrijspraak werd de vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partijen, de
echtgenoten Peter Leunissen-Maryse
Van Dorpe, afgewezen.
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De vrijspraak berust op de vaststellingen :

rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent « door eiser het recht te
ontzeggen zijn middelen te laten gelden
1° dat de beklaagde Ronald Paspont met betrekking tot de juiste plaats van
zich met zijn bromfiets op de door hem het ongeval welke bepalend was voor het
te volgen voorsorteerstrook voor links af- al dan niet foutief karakter van zijn rijslaand verkeerd bevond, toen hij er werd gedrag ».
aangereden door het tegenliggend voer2. Het gezag erga omnes van het straftuig bestuurd door Willy Stappers;
rechterlijk gewijsde is een algemeen
2° dat de plaats zeer goed verlicht was rechtsbeginsel dat afgeleid is uit veren Willy Stappers de bromfiets had moe- schillende bepalingen van ons Wetboek
ten zien;
van Strafvordering en in het bijzonder
go dat Willy Stappers, bij de aanrij- van artikel 4 van de voorafgaande titel
ding, niet rechts van de weg, gezien in van dat wetboek. Het raakt de openbare
zijn rijrichting, reed.
orde en moet derhalve door de rechter
De benadeelden spraken vervolgens, ambtshalve opgeworpen worden. Dat geditmaal voor de burgerlijke rechter, Wil- zag is verbonden aan elke onherroepely Stappers aan en deze werd door de lijke rechterlijke eindbeslissing over de
eerste rechter en. door de appelrechter strafvordering. Het !evert niet aileen een
tot schadevergoeding veroordeeld.
exceptie van verval van de strafvordering op, het brengt tevens mee dat de
Die uitspraak in hoger beroep is het rechter die in een later burgerlijk geding
die door eiser voor het Hof wordt bestre- uitspraak doet, de bindende kracht van
den.
de beslissing van de strafrechter moet
De appelrechter gaf er zich reke~- erkennen.
schap van dat de eerder gewezen vrlJHet strafrechterlijk gewijsde is binspraak van Ronald Paspont gegrond was dend voor de burgerlijke rechter, niet alop de door de strafrechter gedane vast- leen wanneer die uitspraak doet over
stelling « dat het ongeval tussen de een afzonderlijk voor hem ingestelde
bromfietser Paspont en de autobestuur- burgerlijke vordering die voortvloeit uit
der Stappers op de voorsorteerstrook om een door de strafrechter beteugeld mislinks a£ te slaan naar de Oude Baan ge- drijf, maar ook wanneer hij kennis
beurde ».
neemt van andere burgerlijke vorderinHij achtte zich, krachtens het gezag gen die verband houden met feiten waarvan het strafrechterlijk gewijsde, gebon- over de strafrechter definitief uitspraak
den im door die vrijspraak im « door het heeft gedaan.
voormeld motief omtrent de plaats van
Meer bepaald is gezag van strafrechaanrijding ».
terlijk gewijsde verbonden aan al hetHet bestreden arrest zegt voorts dat : geen de strafrechter zeker en noodzake« blijkens het voorgebracht strafdossier
lijk heeft beslist, met inbegrip van de
(eiser) de richting Maaseik-Centrum be- redenen die de onmisbare steun van zijn
oogde en derhalve, in toepassing van ar- beslissing ten aanzien van het bestaan
tikel 9.3 van het wegverkeersreglement, van de ten laste van de beklaagde gelegverplicht was zo dicht mogelijk bij de de strafbare feiten opleveren (1).
rechterrand van de Weertersteenweg en
Het strafrechterlijk gewijsde omvat
de daaropvolgende Acht-Meilaan te blij- dehalve ook de materiiHe vaststellingen
ven· nu vaststaat dat de eerste aanrij- waarop de strafrechter zijn beslissing zeding tussen (eiser) en (de vierde ver- ker en noodzakelijk heeft laten steunen.
weerder) op de voorsorteerstrook gebeurde (eiser) minstens naar links op de
(1) P. CLAEYs-BotJlrAERT, « Algemene beginsedo~r hem gevolgde rechter rijstrook is
uitgeweken; (eiser) mogelijkerwijze inge- len van het recht, vijftien jaar rechtspraak van
het Hof van Cassatie », R.W., 1986-87, 922; A.
volge een eigen verkeerde beoordeling WYLLEMAN,
• Het gezag van gewijsde : uitdrukdoch zonder aantoonbare fout van een king van het rechterlijk gezag •, T.P.R., 1988,
andere weggebruiker zonder noodzaak
33 e.v.; J. RUTSAERT, • L'autorite de Ia chose junaar links is uitgeweken en alzo de twee
gee au criminel sur le civil », in Melanges
Jean Dabin, dee! II, biz. 910; P. TROUSSE,
daaropvolgende aanrijdingen heeft vr:_r« L'autorite de Ia chose jugee au repressif sur
oorzaakt; (eiser) dan ook aansprakehJk
le proces civil ulterieur », R.D.P., 1966-67,
is voor de schadelijkge gevolgen ».
697-698 1-3, en de er geciteerde rechtspraak;
Daarentegen wordt in het middel door
PH. Bo~sARD, « L'autorite de Ia chose jugee au
eiser ingebracht dat het arrest artikel 6,
criminel sur le proces ulterieur », Rev. Dr.
Pen. Crim., 1986, 3.
lid 1, E.V.R.M. alsmede het algemeen
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Daartoe behoren te dezen de vaststellingen van de strafrechter aangaande de
plaats van bet ongeval en aangaande de
gesteldheid van die plaats.
Dienaangaande kan rtaar enkele recente arresten van bet Hof worden verwezen.
In de zaak van uw arrest van 20 september 1973 had bet Militair Gerechtshof
een beklaagde vrijgesproken op grand
dat het ongeval op een welbepaalde
plaats gebeurd was, waaruit volgde dat
de plaats van de aanrijding door de
strafrechter definitief erga omnes was
vastgesteld.
De burgerlijke rechter, die nadien een
vordering afwees op grand « dat uit de
verstrekte inlichtingen vooral enige onzekerheid bleek met betrekking tot de
juiste plaats van bet ongeval die niet
kan worden vastgesteld », miskende bet
gezag van bet strafrechterlijke gewijsde
(2).

--:T-
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Zo hebt U oak beslist dat, wanneer de
strafrechter zijn beslissing grondt op het
feit dat er in de nabijheid van de aanrijding twee kruispunten bestaan, de burgerlijke rechter later niet meer kan aannemen dat er ter plaatse slechts een
kruispunt is (4).
Laat de strafrechter de vrijspraak van
een autobestuurder steunen op de aanwezigheid, op de plaats van bet ongeval,
van een niet gesignaleerde plas water
van 4 tot 5 em diepte en een lengte van
35 meter aan de rechterzijde van de rijbaan, dan kan de materialiteit van de aldus vastgestelde feiten niet meer worden
betwist, zelfs niet door derden in het kader van een later ingestelde burgerlijke
vordering (5).
Een verdere reikwijdte kan aan bet aldus uitgewerkte strafrechterlijk gewijsde
niet toegekend worden.
Of bet tot in die extreme gevallen bestand is tegen de in bet middel erop gerichte aanval, blijft verder te onderzoeken.
3. Het recht van verdediging is een algemeen rechtsbeginsel dat onafscheidelijk verbonden is met elke jurisdictionele
handeling.
Eerbiediging van dit recht, a.m. in een
burgerlijk geding, vereist dat de mogelijkheid tot tegenspraak in de loop van
bet proces daadwerkelijk aanwezig is (6).

Ik mage in dit verband oak bet volgende geval aanhalen :
De strafrechter spreekt twee weggebruikers die op een kruispunt in aanrijding komen vrij op grand « dat de plaatsgesteldheid de betrokken bestuurders
niet kon laten vermoeden dat zij op bet
punt stonden een kruispunt op te rijden,
dat dergelijk kruispunt waarvan bet bestaan vanuit een wagen eerst kon opgemerkt worden op bet ogenblik dat bet.
opgereden wordt, niet tot de normale ri4. Het beginsel van bet recht van versico's behoort die een weggebruiker dediging heeft in bet Europees Verdrag
moet verwachten, dat een snelheid van tot Bescherming van de Rechten van de
30 kilometer per uur, door de bestuurder Mens en de Fundamentele Vrijheden
ontwikkeld, in de gegeven omstandighe- een uitdrukkelijke bevestiging gekregen.
den als normaal te · beschouwen is ».
Het in artikel 6, lid 1, gestelde vereiste
In bet kader van bet aansprakelijk- van een eerlijke behandeling van de
heidsproces ingesteld tegen de gemeente zaak, toepasselijk niet alleen bij bet beop wier grondgebied voormeld kruispunt palen van de gegrondheid van een ingezich bevindt, oordeelt de burgerlijke stelde strafvordering maar tevens bij bet
rechter dat de gemeente « niet beperkt is vaststellen van burgerlijke rechten en
in haar verweer en steunen kan op " argumenten " die strijdig zijn met de ziens{4) Cass., 23 jan. 1976, A.C., 1976, 612.
wijze van de strafrechter ».
{5) Cass., 18 sept. 1986, A. C., 1986-87, nr. 34;
Met zijn arrest van 10 oktober 1975
vernietigt bet Hof die beslissing op 13 nov. 1986, ibid., nr. 159.
grand « dat de motieven (ervan) niet te
{6) W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le droverzoenen zijn met de redenen van de it de Ia defense, principe general de droit. Restrafrechter welke de onmisbare steun flexions sur des arrets recents », in Melanges
waren van zijn beslissing van vrijspraak en J'honneur de Jean Dabin, Brussel, Bruyen die derhalve, erga omnes, gelden • lant, 1963, D. II, biz. 569-614; « Propos sur le
(3).
{2) Cass., 20 sept. 1973, A.9., 1974, 66.
{3) Cass., 10 okt. 1975, A. C., 1976, 181, R. W.,
1975-76, 1935.

texte de Ia loi et les principes generaux du
droit »; rede uitgesproken door de h. procureur-generaal Ganshof van der Meersch · op 1
sept. 1970, J.T., 1970, 537-573 en 581-596; PH.
CAEYs-BouuAERT, « Algemene rechtsbeginselen
van het recht; vijftien jaar rechtspraak van
het Hof van Cassatie •, R.W., 1986-87, 927.
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verplichtingen, impliceert dat iedere partij over voldoende, gelijkwaardige en
adequate middelen beschikt om stelling
te nemen aangaande de rechtskwesties
en de feitelijke gegevens die in het geding zijn, dat daarbij geen partij benadeeld is ten opzichte van de andere en
dat het proces gevoerd wordt met gelijke
wapens (7).
De bepaling van artikel 6, lid 1, raakt
de openbare orde (8).
Het vereiste van een eerlijke behandeling brengt zo bepaalde eisen mee ten
aanzien van de bewijsvoering. Elke partij moet gelijke kansen hebben om het
door de andere partij aangedragen bewijs te weerleggen.
De mogelijkheid van tegenspraak is
een wezenlijk element van een eerlijk
proces in de zin van artikel 6 van het
Verdrag (9).
In de zaak Feldbrugge, besloten met
een arrest van 29 mei 1986, oordeelde
het Europees Hof van Justitie dat artikel
6, lid 1, van het Verdrag was geschonden
in zoverre die bepaling het contradictoir
karakter van de rechtspleging waarborgt, doordat de verzoekster of haar
vertegenwoordiger de gelegenheid niet
kreeg de verslag waarop de beslissing
gebaseerd was, te raadplegen en te bekritiseren (10).
5. Het gezag van het strafrechterlijk
gewijsde stelt beperkingen aan de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering en aan de beoordeling ervan door
de burgerlijke rechter. Het heeft tevens
voor de partijen een bewijsrechtelijke
betekenis.
In de regel hoeft een procespartij de
door haar aangevoerde feiten slechts te
bewijzen voor zover de tegenpartij ze betwist. Feiten die door de wederpartij er(7) Commiss., dec. du 16 juillet 1968, req.
n° 2804/66, Ann. Conv., val. XI, biz. 381; A.
KOHL, « Implication de !'article 6, alinea 1er,
de Ia Convention europeenne des Droits de
l'homme en procedure civile », J.T., 1987, 641,
nr. 11.
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kend worden of die algemeen bekend
zijn, hoeven niet te worden bewezen. De
aanvoering ervan volstaat.
Welnu, de aanwending van het te dezen besproken beginsel van het gezag
van gewijsde in strafzaken brengt mee
dat de enkele aanvoering ook volstaat
wanneer het aangevoerde feit bekleed is
met dit gezag; dan is aan de wederpartij
het recht ontzegd het bewijs van het tegendeel te leveren. Aldus wordt in de bewijslevering aan een procespartij een gegeven opgedrongen met een bewijswaarde die slechts toekomt aan een vermoeden juris et de jure.
Een procespartij kan daarmee vrede
nemen. Ze kan dit ook onverenigbaar
achten met de manier waarop ze haar
verweer opvat : de strafrechter is niet onfeilbaar; het bedoelde materieel feit kan
bezwaarlijk losgemaakt worden van de
context van gebeurtenissen en handelingen waardoor het een in rechte relevant
feit of rechtsfeit wordt;
6. De uitoefening van het recht van
verdediging komt per definitie toe aan
de partij die er belang bij heeft zich erop
te beroepen.
Wanneer ze dit doet en zich, zoals eiser te dezen, krachtens dat recht verzet
tegen het aanwenden op de voormelde
manier van het gezag van het strafrechterlijk gewijsde, dient dit laatste voor
dat verweer te wijken; dit brengt mee
dat die partij dan tot het leveren van het
tegenbewijs moet worden toegelaten.
Het is immers strijdig met het principe van het recht op tegenspraak, als
neergelegd in artikel 6 E.V.R.M., dat een
procespartij in haar verweer tegen een
eis met betrekking tot haar « burgerlijke
rechten en verplichtingen » op de voormelde wijze voor een onweerlegbaar bewezen geacht feit zou worden geplaatst
(11).
De verdragsbepaling, die een directe
werking heeft, moet voorrang hebben op
de nationale rechtsregels (12).
7. Dat het gezag van gewijsde in strafzaken in bepaalde gevallen wijkt voor
het recht van verdediging blijkt uit onze
rechtspraak.

(B) Cass., 29 jan. 1981, A.C., 1980-81, 603.
(9) A. FE'ITWEIS, Manuel de procedure civile,
Luik, 1987, 2de uitgave, 14, nr. 9, A.

(11) F. RIGAUX, • Autorite de Ia chose jugee
et principe du contradictoire •, noot bij Cass.,
18 sept. 1986, R.C.J.B., 1988, 201.

(10) Arrest E.H.R.M. van 29 mei 1986, serie
A, nr. 99, par. 42-44; J. VELU en R. ERGEE,
« Convention europeenne des Droits de !'hornme •, R.P.D.B., Complement VII, nrs. 474 tot
477 en 489.

{12) Cass., 27 mei 1971, A.C., 1971, 959, met
cone!. proc.-gen. Ganshof van der Meersch,
Bull. en Pas., 1971, I, 888; 4 april 1984, A.C.,
1983-84, 1029, met cone!. adv.-gen. Velu, Bull.
en Pas., 1984, I, 920.
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Vooraf moge worden opgemerkt dat
het gezag van het strafrechterlijk gewijsde geen rol kan spelen voor de strafrechter zelf. In de veronderstelling dat eiser
voor de strafrechter zou zijn vervolgd bij
rechtstreekse dagvaarding door de verweerders of door het openbaar ministerie, zou hij in zijn verdediging niet be"
perkt geweest zijn.
Het is ook zo dat het gezag van gewijsde van wat ten aanzien van een van
de daders van een misdrijf door de strafrechter is beslist, zich niet uitstrekt tot
de afzonderlijk vervolgde mededaders en
medeplichtigen die aan dat misdrijf hebben deelgenomen (13).
Eveneens, wanneer verschillende personen tussen wie geen band van deelneming bestaat, wegens hetzelfde feit achtereenvolgens vervolgd worden, kan ten
aanzien van de laatst vervolgde het gezag van gewijsde van de beslissing op de
strafvordering ten aanzien van de eerst
vervolgde niet worden ingeroepen.
Het beginsel moet uiteraard ook wijken voor de gevolgen van de devolutieve
werking van het hoger beroep waarvan
de omvang bepaald wordt naar gelang
van de partijen die het rechtsmiddel aanwenden.
Klassiek zijn de gevailen waarin de
verdachte in eerste aanleg wordt vrijgesproken en hoger beroep wordt ingesteld, hetzij door het openbaar ministerie
aileen, hetzij door een of meer burgerlijke partijen aileen.
Die gevailen kunnen leiden tot tegenstrijdige gerechtelijke uitspraken in dezelfde zaak, aangezien de rechtsbetrekkingen tussen die partijen die geen
hoger beroep hebben ingesteld, verder
beheerst blijven door het vonnis van de
eerste rechter.
Dezelfde mogelijkheid van tegenstrijdigheid bestaat wanneer enkel de burgerrechtlijk aansprakelijke partij hoger
beroep instelt tegen de beslissing die de
beklaagde op strafrechtelijk en op civielrechtelijk gebied veroordeelt.
Hetzelfde geldt voor de verzekeraar
van de burgerlijke aansprakelijkheid van
de beklaagde die voor de strafrechter is
tussengekomen en aileen hoger beroep
heeft ingesteld tegen de beslissing waardoor zijn verzekerde werd veroordeeld.
Met al die mogelijkheden van tegenstrijdigheid zijn we vertrouwd geraakt;
(13} Cass., 18 jan. 1972, A.C., 1972, 483, metl
noot P.M.; Cass., 21 dec. 1976, A.C., 1977, 449. I
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we nemen er geen aanstoot aan omdat
ze inherent zijn aan de regels van de
strafrechtspleging.
8. Het beginsel van het gezag van het
strafrechterlijk gewijsde wordt in de ons
omringende Ianden niet, althans niet in
dezelfde mate, gehuldigd als bij ons. Dat
is in aanzienlijke mate het gevolg van de
opvatting die in die landen heerst met
betrekking tot het verband tussen de
strafrechtelijke schuld en de burgerrechtelijke schuld.
Het Zwitsers recht met name aanvaardt de dualiteit van de strafrechtelijke en civielrechtelijke schuld.
Het Federaal Strafwetboek bepaalt immers dat « l'imprevoyance est coupable
quand l'auteur de l'acte n'a pas use des
precautions commandees par les circonstances et par sa situation personneile »
(artikel 18 in fine). Daarnaast is in artikel 53 van het Zwitsers wetboek betreffende de verbintenissen de vrijheid van
de burgerlijke rechter ten aanzien van
het strafrechtelijke vonnis opgenomen.
Ook in Duitsland en in de Angelsaksische landen is het beginsel van het gezag van het strafrechterlijke gewijsde
onbekend.
In Nederland heeft de veroordelende
"strafrechtelijke beslissing de waarde van
een voor tegenbewijs vatbaar vermoeden. Artikel 1955 van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek bepaalt: « Een arrest of vonnis in kracht van gewijsde gegaan, waarbij iemand wegens enig feit
tot straf is verwezen, zal in een burgerlijk geschil als een bewijs van dat feit
worden aangenomen behoudens tegenbewijs. » Een vrijspraak kan evenwel niet
voor de burgerlijke rechter worden ingeroepen om een eis tot schadevergoeding
af te weren (artikel 1956).
Het Franse Hof van Cassatie heeft de
eenheid van de strafrechtelijke en de civielrechtelijke schuld aangenomen sedert zijn arrest van 18 december 1912
(14).

Het heeft ook het hier besproken
rechtsbeginsel van het gezag van het
strafrechterlijk gewijsde als dusdanig erkend. De Franse rechtspraak oordeelt
evenwel dat het beginsel niet van openbare orde is, waardoor het effect ervan
gerin~er is dan bij ons. De toepassing ervan nep daarenboven een casui:stiek in
het leven waarvan de subtiliteiten het
(14) Dalloz, 1915, I, 17.
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beginsel in aanzienlijke mate uitholden
en de rechtszekerheid in het gedrang
brachten (15).
Het kwam dan ook onder het vuur van
de rechtsleer te liggen.
Prof. G. Stefani besluit zijn analyse ervan als volgt: « En d'autres termes, !'interet, !'interet de la justice civile commande que l'on fasse dispar11itre le
caractere obligatoire de l'autorite de la
chose jugee au criminel sur le civil, et
qu'a l'exemple de certaines legislations etrangeres (article 1955 du Code civil
neerlandais; article 2504 du Code civil
portugais), on accorde aux constatations
d'une decision penale la valeur d'une
presomption susceptible de preuve contraire. C'est dans cette mesure qu'il convient de rendre au proces civil son independance par rapport au proces penal
(16).
9. Een gelijkluidende stellingname vinden we terug in onze hedendaagse Belgische rechtsleer.
Prof. Franchimont drukt zich desaangaande uit als volgt : • Comme le releve
Monsieur Rutsaert, les systemes neerlandais et portugais cj.evraient retenir notre attention : la decision repressive n'y a
pas d'autorite absolue de chose jugee.
Mais la loi accorde aux constatations
d'une decision penale la valeur d'une
prescomption susceptible de preuve contraire. Le principe du " criminel tient le
civil en etat " se justifie dans ce systeme,
non plus pour eviter la contradiction
mais dans l'optique d'une recherche de la
verite: le juge civil doit pouvoir profiter
des lumieres du proces penal • (17) ..
10. In ons land huldigt de rechtspraak
de sedert de arresten van het Hof van 5
oktober 1893 aangenomen eenheid van
de strafrechtelijke en de civielrechtelijke
schuld (18).
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De voorstanders van die rechtspraak
in de Commissie voor de Herziening van
het Strafwetboek bleken echter ook bereid te zijn om aan te nemen dat het behoud van « de identiteit van de civielrechtelijke
en
de
strafrechtelijke
schuld • zou samengaan met « de dualiteit van hun gevolgen ».
Ter illustratie wordt als voorbeeld gegeven : « W anneer het slachtoffer om de
een of andere reden niet aan het strafproces deelgenomen heeft, zal de eventuele vrijspraak de beslissing van de burgerlijke rechter geenszins belnvloeden
of, anders gezegd, het absolute gezag
van het strafrechterlijk gewijsde zal ten
aanzien van de burgerlijke vordering
worden opgeheven » (19).
11. Het wil me voorkomen dat ook aan
eiser, die niet aan het strafproces deelnam, op grond van de door hem voor de
feitenrechters ingeroepen en in het middel aangevoerde regels van intern en
conventioneel recht, niet de mogelijkheid
had mogen worden ontzegd om het door
de strafrechter vastgestelde feitelijke gegeven waardoor zijn aansprakelijkheid
in het gedrang kwam, te weerleggen en
hij derhalve tot het door hem aangeboden tegenbewijs had moeten worden toegelaten.
Conclusie : vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 6764)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1988
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de eerbiediging van
het recht van verdediging voorschrijft,
doordat het bestreden arrest het door
eisers ingesteld hoger beroep als ongegrond afwijst, dienvolgens besluit tot de
bevestiging van het vonnis a quo met de
«

(15) Repertoire de droit civil, Jurisprudence
generale, Dalloz, « Chose jugee », Parijs, tweede druk, t. II.
(16) G. STEFANI, « Les effets du proces penal
sur le proces engage devant le tribunal civil »
Rev. Int. Dr. penal, 1955, 49.
(17) M. FRANCHIMONT, Manuel de procedure
penale, 945; zie tevens PH. BossARD, « L'autorite de Ia chose jugee au criminel sur le proces
civil ulterieur », R.D.P., 1986, 3; « Des limites
de l'autorite "Erga omnes" de Ia chose jugee
au penal », R.G.A.R., 1976, 9552.
(18) Pas., 1893, I, 321 en 328.

(19) Commissie voor de Herziening van het
Strafwetboek, Verslag over de grondslagen
voor de hervorming, biz. 85.

-----

Nr. 322

-----

-=-=--::::r -

~~---=--=-= -----~-

-=====::__r -

HOF VAN CASSATIE

WlJZigmg dat de som van 411.720 frank
ten provisionele titel aan verweerder
(sub 3) wordt toegekend, en eiser derhalve veroordeelt tot betaling aan verweerder (sub 1) van een bedrag van 175.826
frank, aan verweerster (sub 2) van een
provisioneel bedrag van 10.000 frank,
aan verweerder (sub 4) van een provisioneel bedrag van 50.000 frank, al deze
bedragen te verhogen met de vergoedende interesten sedert 28 november 1983
en de gerechtelijke interesten, alsook
aan verweetder (sub 3) van een provisioneel bedrag van 411.720 frank, meer de
vergoedende interesten sedert de datum
van uitgave en gerechtelijke interesten,
evenals een deskundige aanstelt met het
oog op het onderzoek van tweede en
vierde verweerders in cassatie, en zulks
op grond van volgende overwegingen :
dat de burgerlijke rechter slechts gebonden is door wat de strafrechter bij zijn
uitspraak over de strafvordering zeker,
noodzakelijk en hoofdzakelijk heeft beslist; dat " noodzakelijk " betrekking
heeft op de juridische draagwijdte van
de strafrechtelijke beslissing en alle
vaststellingen omvat die de strafrechter
krachtens de wet gehouden is te maken;
dat de burgerlijke rechter derhalve niet
gebonden is door wat de strafrechter ten
deze over de eventuele fout van Stappers, die zelfs niet in het strafgeding
was betrokken, in volgende bewoordingen ten overvloede bemerkte : " Overwegende dat derhalve hieruit duidelijk
moet afgeleid worden dat Stappers op
het ogenblik der aanrijding niet rechts
van de weg, gezien in zijn rijrichting
reed"; dat (eiser) evenwel als noodzakelijk motief dat aan de vrijspraak van
(verweerder sub 4) ten grondslag was
volgende overweging miskent : "Overwegende dat er derhalve enkele ogenblikken verlopen zijn tussen deze aanrijding,
zodat beklaagde Paspont zeer zeker
reeds op de voorsorteerstrook moest geweest zijn toen Stappers hem aanreed ";
dat volgens het P.V. der Rijkswacht ter
plaatste een zeer goede verlichting is, en
dat Stappers betichtte Paspont - welke
op een toegelaten strook (voorsorteerstrook om links af te slaan naar de Oude
Baan) diende te zien (sic); dat de vrijspraak gegrond was op de overweging
dat het ongeval tussen de bromfietser
Paspont en de autobestuurder Stappers
op de voorsorteerstrook om links af te
slaan naar de Oude Baan gebeurde; dat
de burgerlijke rechter derhalve gebonden is door voormelde vrijspraak alsmede door het voormeld motief omtrent
plaats van aanrijding; dat ten deze moet
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worden onderzocht of (eiser) een fout in
causaal verband met het verkeersongeval beging; dat hierbij geen rekening
kan worden gehouden met het door (eiser) voorgebracht eenzijdig verslag van
deskundige Vandeweerdt, gedateerd 3
april 1986; dat voormeld verslag niet tegenwerpelijk is aan (verweerders) en in
strijd met het gezag van gewijsde van
voormeld vonnis van 27 juni 1985 vermeldt dat de door de strafrechter aangeduide plaats van de eerste aanrijding
niet steekhoudend is en in ondergeschikte orde opmerkt dat zelfs, indien het
voertuig Stappers niet volledig op zijn
rechterstrook was, zijn manoeuver een
gevolg kan geweest zijn van een reactie
op een ondoordacht en verwarring scheppend rijgedrag van Paspont; dat blijkens
het voorgebracht strafdossier (eiser) de
richting Maaseik-Centrum beoogde en
derhalve, in toepassing van artikel 9.3
van het Wegverkeersreglement verplicht
was zo dicht mogelijk bij de rechterrand
van de Weertersteenweg en de daaropvolgende Acht Meilaan te blijven; dat, nu
vaststaat dat de eerste aanrijding tussen
(eiser) en (verweerder sub 4) op de voorsorteerstreek gebeurde, (eiser) minstens
naar links op de door hem gevolgde
rechter rijstrook is uitgeweken,
terwijl luidens artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen een ieder
recht heeft op een eerlijke behandeling
van zijn zaak; voormeld beginsel evenwei wordt geschonden, zo wordt aangenomen dat aan deze persoon bepaalde
gegevens, andere dan een vrijspraak,
kunnen worden tegengeworpen, die, ingevolge een in kracht van gewijsde gegane vonnis, gewezen in strafzaken, waarbij zij geen partij was, niet meer zouden
kunnen worden betwist; het recht op een
eerlijk proces integendeel impliceert dat
de derde zich omtrent deze materii:He feiten, die bepalend kunnen zijn voor zijn
aansprakelijkheid, kan verdedigen; ten
deze aan eiser, betrokken bij een verkeersongeval te Maaseik op 28 november
1983, een vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren werd tegengeworpen, waarbij, in zijn afwezigheid, de
plaats der aanrijding dusdanig werd bepaald dat deze vaststelling het foutief karakter van zijn rijgedrag nagenoeg impliceerde, nu werd vastgesteld dat het
ongeval zich voordeed op de voorsorteerstrook in het midden van de rijbaan, hetgeen in afwezigheid van fout in hoofde
van de tegenliggende bromfietser, die
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links wenste af te slaan, inbield dat eiser
onvoldoende recbts hield, en de vrije appreciatiebevoegdheid van de burgerlijke
recbter dusdanig beperkte dat eisers
recbt van verdediging volledig werd uitgebold; zodat door eiser bet recbt te ontzeggen zijn middelen te Iaten gelden met
betrekking tot de juiste plaats van bet
ongeval, dewelke bepalend was voor bet
al dan niet foutief karakter van zijn rijgedrag, bet bestreden arrest artikel 6.1
van bet Verdrag tot Bescberming van de
Recbten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, miskent evenals bet algemeen recbtsbeginsel, dat de eerbiediging van bet recht van verdediging voorscbrijft ":

Overwegende, enerzijds, dat artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden - hierna te noemen
het Verdrag - een ieder het recht
geeft op een eerlijke behandeling
van zijn zaak, bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen; dat zulks onder meer
inhoudt dat de partijen in en burgerlijk geding gelijke kansen moeten hebben om de door de andere
partijen aangedragen bewijzen te
weerleggen;
Overwegende, anderzijds, dat uit
het
internrechtelijk
algemeen
rechtsbeginsel van het gezag erga
omnes van het strafrechterlijk gewijsde onder meer volgt dat de feiten waarvan de strafrechter, in het
kader van zijn beslissing op de
strafvordering, ten aanzien van de
beklaagde het bestaan zeker en
noodzakelijk heeft aangenomen,
door derden in een later civiel geding niet meer kunnen worden betwist;
Overwegende dat, indien die toepassing van het bedoelde algemeen
rechtsbeginsel in strijd komt met de
toepassing van artikel 6.1 van het
Verdrag, het voorschrift van het
Verdrag, dat rechtstreekse werking
bezit, voorrang heeft;
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Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat Ronald Paspont, thans verweerder, bij
vonnis van 27 juni 1985 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren,
werd vrijgesproken ter zake van de
hem ten laste gelegde overtreding
van de artikelen 418 tot 420 van het
Strafwetboek en 19.3, 3°, en 12.4 van
het Wegverkeersreglement, en dat
zijn ouders, de echtgenoten PaspontBroeckx, als burgerrechtelijk aansprakelijken buiten de zaak werden
gesteld, met betrekking tot een verkeersongeval van 28 november 1983,
waarin eiser, die geen partij was in
het strafgeding, betrokken was en
waarbij hij met zijn voertuig in aanrijding was gekomen met de uit de
tegenovergestelde richting komende
bromfietser Ronald Paspont, waardoor hij vervolgens tegen het voertuig van Peter Leu~issen, bestuurd
door Maryse Van Dorpe, botste;
Dat de echtgenoten LeunissenVan Dorpe en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, thans verweerders, eiser op 5
september 1985 hebben gedagvaard
tot vergoeding van de door het vorenbedoelde verkeersongeval veroorzaakte schade, en de echtgenoten
Paspont-Broeckx, q.q. voor Ronald
Paspont, met hetzelfde doel tussenkwamen in het geding; dat Ronald
Paspont daarna als meerderjarige
het geding voortzette;
Overwegende dat het arrest eiser
jegens de verweerders aansprakelijk
verklaart voor de door het ongeval
van 28 november 1983 veroorzaakte
schade; dat het die beslissing laat
berusten op het door de strafrechter
vastgestelde maar thans door eiser
betwiste feit dat Roland Paspont
zich op het ogenblik van de aanrijding op de voor hem bestemde voorsorteerstrook bevond; dat het hof
van beroep geoordeeld heeft dat het
door die vaststelling van de strafrechter gebonden was en eiser niet
heeft toegestaan van dat feitelijk gegeven het tegenbewijs te leveren;
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Overwegende dat het arrest aldus,
op grond van beginsel van het gezag
erga omnes van het strafrechterlijk
gewijsde, eiser, in een geding betreffende zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen, ten opzichte van de
andere gedingpartijen geen gelijke
kans geeft om het door dezen aangedragen bewijs betreffende een feitelijk gegeven te weerleggen;
Dat het arrest aldus artikel 6, lid
1, van het Verdrag, door eiser
voor de feitenrechter ingeroepen,
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het Ronald Paspont akte verleent
dat hij het geding in eigen naam
voortzet; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
15 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger, van Heeke en Hou~kier.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN TEGELIJKERTIJD TEGEN EEN VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN EN TEGEN HET EINDVONNIS INGESTELD HOGER BEROEP - LAATTIJDIGHEID VAN HET TEGEN HET EINDVONNIS INGESTELD HOGER BEROEP - GEVOLG.

3° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER - AANGEHOUDEN KOSTEN - VEREFFENING.

1° Nu de nietigheid ten gevolge van de

onregelmatigheid wegens gebrek aan
overeenstemming tussen afschrift en
origineel van het exploot van betekening niet een van de gevallen van nietigheid is die in art. 862, § 1, Ger_ W.
worden opgesomd, kan de akte door de
rechter niet worden nietig verklaard
tenzij die onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die ze opwerpt (1). (Artt. 45 en 861 Ger.W.)
2° De laattijdigheid van het tegen het
eindvonnis ingesteld hager beroep
heeft tot gevolg dat het tegelijkertijd
tegen een vonnis alvorens recht te
doen ingestelde hager beroep evenmin
ontvankelijk is. (Art. 1055 Ger.W_)
3° De appelrechter die het hager beroep,
niet ontvankelijk verklaart, kan alleen
uitspraak doen over de kosten van het
hager beroep en niet over de door de
eerste rechter aangehouden kosten (2).
(Artt. 1021, tweede lid, en 1068, eerste
lid, Ger.W.)

(JACOPS T. PEETERS)
ARREST

(A.R. nr. 7120)
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KAMER -

15 februari 1991

1° BETEKENING EN KENNISGEVING
EXPLOTEN - ONREGELMATIGHEID WEGENS GEBREK AAN OVEREENSTEMMING TUSSEN AFSCHRIIT EN ORIGINEEL VAN HET EXPLOOT - NIETIGHEID - VEREISTE.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 september 1989 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde;
(1) Cass_, 17 jan. 1984, A.R. nr. 8376 (AC.,
1983-84, nr. 258).

(2) Zie W_ Brosens, « Beroep in burgerlijke
zaken en in zaken van koophandel », A.P.R.,
nr. 523.
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Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 43, inzonderheid eerste lid, 1°, 860, inzonderheid eerste lid, 861, 862, § 1, 3°, en § 2, en
867 van het Gerechtelijk Wetboek en
voor zoveel als nodig van de artikelen 28,
45 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek
en 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in de bestreden beslissing nate hebben vastgesteld dat bij exploot betekend
op 12 juni 1987 hoger beroep werd aangetekend tegen respectievelijk het tussenvonnis van 18 februari 1986 en het
eindvonnis van 6 januari 1987 van de
Vrederechter te Dendermonde, rechtdoende op een vordering in gerechtelijke
afpaling, ingesteld door verweerster, dat
tegen het tussenvonnis geen verzet of
hoger beroep openstaat in zoverre het
een plaatsbezoek oplegde, en dat het bevolen deskundigenonderzoek onlosmakelijk verbonden was met de vordering tot
afpaling zodat het niet afzonderlijk diende te worden betekend, oordeelt dat het
hoger beroep tegen het eindvonnis niet
ontvankelijk is, om reden dat dit vonnis
« een eerste maal betekend (blijkt} te
zijn geweest ten verzoeke van (verweerster} op 5.2.1987 •, dat « het origineel de
datum van de betekening 5.2.1987 (vermeldt}, welke echter niet voorkomt op de
overeenstemmende plaats op het afschrift, ter hand gesteld door de instrum( ent}erende gerechtsdeurwaarder
aan de betekende partij •, dat « artikel
45 van het Gerechtelijk Wetboek dienaangaande (bepaalt} dat het afschrift van
het exploot, op straffe van nietigheid, aile vermeldingen moet bevatten van het
origineel •, dat « de onregelmatigheid in
dit verband evenwel slechts gesanctioneerd (wordt} door een relatieve (of subjectieve) nietigheid (artikel 861 van het
Gerechtelijk Wetboek (...}} •, dat « artikel
867 van het Gerechtelijk Wetboek (bovendien stelt} dat wanneer de vorm van
een vermelding verzuimd is of onregelmatig is geschied, zulks geen nietigheid
van de rechtspleging ten gevolge kan
hebben, indien uit de gedingstukken·
blijkt dat die vorm werkelijk is in acht
genomen •, dat « in dit verband blijkt
dat het origineel van het exploot is gedateerd 5.2.1987 •, dat « de fiscale zegel
aangebracht op het afschrift, ongeldig
gemaakt (is} op dezelfde datum, nl.
5.2.1987 », dat « het feit dat deze laatste
vermelding vrij onduidelijk geschreven
is, de geldigheid er niet van aan(tast)
( ...) » en dat « aldus met zekerheid (is)
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vastgesteld dat de betekening van het
vonnis a quo is geschied op 5.2.1987 » zodat « het vonnis a quo definitief in
kracht van gewijsde is getreden een
maand na de eerste betekening ervan,
hetzij op 5.3.1987 •,
terwijl overeenkomstig artikel 43, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek
het exploot van betekening op straffe
van nietigheid door de optredende gee
rechtsdeurwaarder moet ondertekend
zijn en, dag, maand, jaar en plaats van
betekening moet vermelden en overeenkomstig artikel 45 van hetzelfde wetboek
het afschrift van het exploot op straffe
van nietigheid alle vermeldingen van het
orgineel moet bevatten en door de gerechtsdeurwaarder getekend moet zijn;
hieruit volgt dat het afschrift van een betekeningsexploot op straffe van nietigheid naast de plaats tevens de dag,
maand, en het jaar van betekening moet
vermelden; overeenkomstig artikel 860,
eerste lid, van hetzelfde wetboek geen
proceshandeling nietig kan verklaard
worden indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen en
overeenkomstig artikel 861 van hetzelfde
wetboek de rechter een proceshandeling
alleen kan nietig verklaren indien het
aangeklaagde verzuim of de aangeklaagonregelmatigheid
de
belangen
de
schaadt van de partij die de exceptie opwerpt; deze regel evenwel overeenkomstig artikel 862, § 1, 3°, van hetzelfde
Wetboek niet geldt, zoals door eiser in
conclusie opgeworpen (besluiten, p. 2,
zesde laatste alinea) voor het verzuim of
de onregelmatigheid betreffmde de vermeldingen van de datum van de akte
wanneer die noodzakelijk is om de gevolgen van de akte te beoordelen; te dezen
de akte van betekening van het vonnis
van de Vrederechter te Dendermonde
d.d. 6 januari 1987 vermeldt dat de betekening gedaan werd « in het jaar 1900
zevenentachtig, de om - uur •; de partij
die het afschrift van een betekeningsexploot houdende betekening van een vonnis, ontvangt, alleen aan de hand daarvan kan nagaan op welke datum deze
betekening plaatsvindt; de nietigheid van
het afschrift van het betekeningsexploot,
als gevolg van het ontbreken of de onvolledigheid van de datum waarop het exploot betekend werd, niet kan worden
gedekt (in toepassing van artikel 867 van
het Gerechtelijk Wetboek) door de regelmatigheid van het origineel van de
akte, niet aileen omdat de regelmatigheid van het origineel betekeningsexploot niet doet blijken dat « de vorm
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werkelijk in acht genomen is » in het af- het afschrift (van) het betekeningsexschrift van het betekeningsexploot, doch ploot kon stellen dat de erop aangetevens om reden dat de partij aan wie brachte fiscale zegel liet blijken dat deze
het vonnis betekend werd, voor de regel- ongeldig was gemaakt op 5 februari 1987
matigheid van het eigen hoger beroep (schending van de artikelen 1319, 1320
uitsluitend aangewezen is op de vermel- en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en
ding van de datum op het afschrift van zodoende niet op wettige wijze tot de
het betekeningsexploot; de nietigheid niet-ontvankelijkheid van het hoger bevan het afschrift van het betekeningsex- roep kon besluiten :
ploot als gevolg van het ontbreken van
Overwegende dat het vonnis vastde datum waarop het exploot betekend
werd evenmin kan worden gedekt door stelt dat het afschrift van het exde mogelijke vergelijking van de datum ploot waarbij het beroepen vonnis
van betekening voorkomend op het origi- werd betekend de dag en de maand
neel betekeningsexploot met de datum van de betekening niet vermeldt,
vermeld op de fiscale zegels aangebracht
op het afschrift van het betekeningsex- dat het origineel van het exploot de
ploot, nu, enerzijds, het origineel beteke- datum van 5 februari 1987 draagt en
ningsexploot geen gedingstuk uitmaakt dat de fiscale zegel op het afschrift
zolang het stuk niet neergelegd werd ter aangebracht, op een « vrij onduidegriffie van de rechtbank of van het hof lijk geschreven (wijze) » op diezelfdat van de zaak in graad van beroep de datum ongeldig werd gemaakt;
kennis moet nemen, of aan deze rechtDat het oordeelt dat << de onregelbank of dit hof werd overgelegd - nadat
effektief hoger beroep werd aangetekend matigheid in dit verband evenwel
-, anderzijds, de enkele vermelding van slechts door een relatieve of (subeen datum op de fiscale zegel die voor- jectieve) nietigheid wordt gesanctikomt op het afschrift van het beteke- oneerd » en dat uit de gedingstukningsexploot niet toelaat te besluiten dat ken, namelijk uit het afschrift zelf
de betekening op deze datum plaatsvond; en uit het origineel, met zekerheid
de vermeldingen op de fiscale zegels
aangebracht op het afschrift van het be- blijkt dat de vorm werkelijk in acht
tekeningsexploot ten deze geenszins toe- is genomen en het exploot op 5 felaten uit te maken wanneer de beteke- bruari 1987 werd betekend, zodat
ning plaatsvond nu zij, buiten de vermel- het hoger beroep, dat meer dan een
ding • 87 » geen enkele duidelijke maand na de betekening is ingevermelding bevatten en derhalve tot steld, tardief is;
meerdere interpretaties aanleiding kunOverwegende dat het vonnis einen geven, zodat de rechtbank van eerste aanleg in de bestreden beslissing sers conclusie ten betoge dat de niegeen antwoord verstrekt op eisers aan- tigheid voortvloeiende uit de onvolvoering in conclusie volgens welke de ledige vermelding van de datum van
nietigheid, voortvloeiend uit de niet-ver- betekening absoluut is en ambtshalmelding of onvolledige vermelding van ve moest worden opgeworpen, met
de datum van betekening op het af- de vorenaangehaalde redenen verschrift van het betekeningsexploot, abso- werpt en beantwoordt;
luut is en ambtshalve moest worden opDat het middel, in zoverre het een
geworpen in toepassing van artikel 862,
§ 1, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek gebrek aan antwoord aanvoert, fei(schending van artikel 97 van de Grond- telijke grondslag mist;
wet), minstens op onwettige wijze weiOverwegende dat het middel voor
gert deze wetsbepaling toe te passen en het overige berust op de stelling dat
nalaat de eruit voortvloeiende nietigheid
van het afschrift van het betekeningsex- 1de regel van artikel 861 van het Geploot uit te spreken (schending van de rechtelijk Wetboek krachtens artikel
artikelen 43, eerste lid, 1°, 860, eerste lid, 862, § 1, 3°, van dat wetboek niet
861 en 862, § 1, 3°, en § 2, van het Ge- geldt en dat geen beroep kan worrechtelijk Wetboek), zich ten onrechte .den gedaan op artikel 867;
beroept op de toepassing van artikel 867 , Overwegende dat artikel 45 van
van het Gerechtelijk Wetboek (schending
van artikel 867 van het Gerechtelijk Wet- het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
hoek) en ten slotte niet zonder misken- .: dat het afschrift van het exploot op
ning van de bewijskracht verbonden aan straffe van nietigheid alle vermel-
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dingen van het origineel moet bevatten en door de gerechtsdeurwaarder
getekend zijn;
Overwegende dat de onregelmatigheid die voortvloeit uit het gebrek
aan overeenstemming tussen het afschrift en het origineel van het ex-·
ploot, niet een van de gevallen is die
in artikel 862, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgesomd; dat
derhalve de regel van artikel 861
van toepassing is;
Dat het arrest dat beslist dat « de
onregelmatigheid in dit verband
slechts door een relatieve of subjectieve nietigheid wordt gesanctioneerd (artikel 861) » en dat « bovendien » de toepassing van artikel 867
inhoudt dat de akte niet nietig is,
hiermee primair te kennen geeft dat
het aangeklaagde verzuim te dezen
de belangen van eiser niet heeft geschaad en zodoende zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat nu de appelrechters aan hun
beslissing een zelfstandige verantwoording geven, het middel in zoverre het de schending aanvoert van
het artikel 867 van het Gerechtelijk
Wetboek en 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, gericht is
tegen overtollige redenen, niet tot
cassatie kan leiden, en mitsdien niet
ontvankelijk is;

paling of afscheiding; het opstellen van
een proces-verbaal en van een plan in
dubbel (...) », dat « waar deze verrichtin. gen derhalve onlosmakelijk verbonden
zijn met de vordering tot afpaling, waartoe overigens ex artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek elke eigenaar in Belgie
zijn nabuur kan verplichten, dit tussenvonnis niet afzonderlijk (diende) te worden betekend, zoals (eiser) thans ten onrechte opwerpt "• en aldus klaarblijkelijk
besluit tot de niet-ontvankelijkheid, wegens laattijdigheid, van het hager beroep
tegen deze deelbeslissing van het vonnis
van 18 februari 1986,

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1050 en 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter
oplegt uitspraak te doen over alle punten
van de vordering, zoals bevestigd in artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in de bestreden beslissing met betrekking tot het hager beroep tegen het
vonnis van 18 februari 1986 van de Vrederechter te Dendermonde, na te hebben
vastgesteld dat ingevolge artikel 1008
van het Gerechtelijk Wetboek geen verzet of hager beroep openstaat tegen de
beslissing tot plaatsopneming, oordeelt
dat « de aanstelling van de deskundige.
kaderde in de verrichtingen van de ·afpaling, die als volgt kunnen worden gerangschikt : onderzoek van de titels van
eigendom en de andere gegevens; de opmetingen op het terrein; de eigenlijke af-

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat bij exploot betekend op 12
juni 1987 hoger beroep werd aangetekend zowel tegen het tussenvonnis
van 18 februari 1986, dat een plaatsopneming beveelt en een deskundige aanstelt, als tegen het op 6 januari 1987 gewezen eindvonnis; dat
het oordeelt dat het hoger beroep in
zijn geheel niet ontvankelijk is, nu
de termijn van hoger beroep tegen
het eindvonnis verstreken was toen
het hoger beroep werd ingesteld;

terwijl overeenkomstig artikel 1050
van het Gerechtelijk Wetboek in alle zaken hager beroep kan worden ingesteld
zodra het vonnis is uitgesproken zelfs al
is dit een beslissing alvorens recht te
doen; dit beroep overeenkomstig artikel
1051 van hetzelfde wetboek dient te worden aangetekend binnen de maand na
de betekening van het vonnis; de appelrechter te dezen vaststelde dat geen betekening van het vonnis van 18 februari
1986 voorlag, en derhalve gehouden was
de ontvankelijkheid van het hager beroep, minstens in die mate, vast te stellen, en uitspraak te doen over het hager
beroep tegen deze beslissing, zodat de
rechtbank niet wettig tot de algehele onontvankelijkheid van het hager beroep
kon besluiten (schending van alle wetsbepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel aangehaald in de aanhef van
het middel) :

Overwegende dat luidens artikel
1055 van het Gerechtelijk Wetboek
tegen ieder vonnis alvorens recht te
doen hoger beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het
eindvonnis;
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Dat als het hoger beroep tegen
het eindvonnis te laat wordt ingesteld, het tegen het tussenvonnis tegelijkertijd ingesteld hoger beroep
evenmin ontvankelijk is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel: schending van
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek en voor zoveel als nodig van het algemeen rechtsheginsel inzake het devolutief karakter van het hoger heroep, en
van de artikelen 1051, eerste lid, en 860,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de rechthank van eerste aanleg in het hestreden vonnis naast de heslissing eisers hoger heroep niet ontvankelijk te verklaren wegens laattijdigheid,
en voor recht te zeggen dat ieder der
partijen de door haar uitgestane gerechtskosten - met inhegrip van de
rechtsplegingsvergoeding - dient te dragen, oordeelt dat tevens uitspraak kon
gedaan worden over de kosten die in het
tussenvonnis en het eindvonnis van de
eerste rechter werden gereserveerd, en
dit dat verhand voor recht zegt dat de
kosten voor paalplanting en het opstellen
van het proces-verhaal en plan in duhhel
op 30.4.1987 gelijkelijk tussen de partijen
dienen te worden verdeeld en dat de kosten veroorzaakt door een nieuwe paalplanting uitsluitend ten laste hlijven van
eiser,
terwijl nu eisers hoger heroep niet-ontvankelijk werd verklaard de rechter weliswaar hevoegdheid hezat om uitspraak
te doen over de kosten in heroep, doch
geenszins hevoegdheid hezat om uitspraak te doen over de in eerste aanleg
« gereserveerde » kosten; het hoger heroep inderdaad aileen de zaak zelf aanhangig maakt hij de appelrechter indien
dit hoger heroep ontvankelijk wordt hevonden, zodat de appelrechter geen verdeling van de in eerste aanleg gedane
kosten, rechtsplegingsvergoeding en afpalingskosten, kon opleggen (schending
van de in de aanhef vermelde wetshepalingen en van het algemeen rechtsheginsel):

Overwegende dat voor de devolutieve kracht van het hoger beroep
vereist is dat het hoger beroep ontvankelijk is; dat de appelrechter,
wanneer hij beslist dat het hoger
beroep niet ontvankelijk is, aileen
nog uitspraak moet doen over de

kosten van hoger beroep, en het beroepen vonnis in geen enkel opzicht
kan beoordelen; dat dit inzonderheid
het geval is wanneer de eerste rechter, wegens het hoger beroep, niet
vermocht verder uitspraak te doen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis het hoger beroep van eiser
niet ontvankelijk verklaart; dat het
door uitspraak te doen over de kosten die door de eerste rechter waren
aangehouden, artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de door de eerste
rechter aangehouden kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in twee derde
van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, zitting houdende in hager beroep.
15 fehruari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler en Delahaye.
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Het voorschrift dat de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren met een
tweederdemeerderheid uitspraak doet,
vindt geen toepassing wanneer de raad
een individuele maatregel beveelt die
niet het karakter van een tuchtsanctie
heeft. (Art. 25, § 4, K.B. nr. 79 van 10
nov. 1967).
(V... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 7165)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 februari 1990
op verwijziging gewezen door de
raad van beroep van de Orde van
Geneesheren, met het Nederlands
als voertaal;
Gelet op het arrest van het Hof
van 26 september 1986 (1);
Over het middel : schending van de artikelen 6, 2°, 13, eerste lid, 21 en 25, in
het bijzonder § 4, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 26
december 1985, en 8, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de geneeskunde,
doordat de raad van beroep van de Orde van Geneesheren met het Nederlands
als voertaal, na de beroepen beslissing
van de provinciale raad te hebben tenietgedaan en de zaak tot zich te hebben getrokken, beslist dat eiser zijn medische
activiteit, onverminderd zijn militaire
verplichtingen, dient te beperkten tot
een plaats en beveelt dat hij zijn keuze
dient te laten kennen aan de provinciale
raad, uiterlijk op 1 mei 1990, terwijl deze
keuze volledig uitgevoerd moet zijn op 1
juli 1990, beslissing genomen bij meerderheid van stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige leden, en dit op
de volgende gronden : « Overwegende dat
(eiser) inroept dat hij als militair op 1 januari 1991 de pensioenleeftijd in het leger zal hebben bereikt en reeds vanaf 1
augustus 1990 van aile verdere dienst zal
(1) A.R. nr. 5218 (A.C., 1986-87, nr. 50).
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worden ontslagen; dat reeds vanaf november 1989 hij niet meer kan worden
aanzien als hebbende een full time activiteit tengevolge van de afvloeiing van
het personeel van de dienst waar hij
werkzaam was; dat hieruit volgt dat hij
meer bereikbaar zal zijn voor zijn priveclienteel; Overwegende dat de desbetreffende argumentering van (eiser) ter zake
niet opgaat; dat immers zijn militaire
status reglementair en wettelijk tot 1 januari 1991 ongewijzigd blijft, zodat pas
vanaf deze datum aan een ambtshalve
herziening kan worden gedacht; Overwegende dat wat de overige medische activiteit van (eiser) betreft, in casu zijn
praktijk aan de Rooseveltlaan te Gent,
zijn activiteit in de Caritas te Melle en
het lnstituut Moderne te Gent, het besluit zich opdringt dat het wei degelijk
om het houden van drie medische kabinetten gaat - dat inderdaad de activiteit
te Melle in het Instituut Caritas ook als
een afzonderlijk medisch kabinet moet
worden beschouwd en niet als een aanvullende activiteit van een prive-praktijk
naar een kliniekcomplex; dat duidelijk
vaststaat dat de activiteit te Caritas Melle en deze van het Institut Moderne totaal van elkaar onderscheiden activiteiten zijn en niet als de aanvulling hetzij
de een van de andere hetzij wederzijds
van elkaar in aanmerking kunnen genomen; dat te Melle patienten door (eiser)
worden onderzocht die hem, volgens eigen verklaring, door collega-psychiaters
worden verwezen, zonder dat daarvoor
een verdere klinische behandeling in het
Institut Moderne noodzakelijk is; Overwegende dat deze activiteit even volwaardig is als zijn private praktijk aan
de Rooseveltlaan te Gent; dat hetzelfde
dient aangestipt te worden omtrent de
uitgeoefende praktijk in het Institut Moderne te Gent; Overwegende dat medisch
gezien alle activiteiten van (eiser), de militaire en de burgerlijke als afzonderlijke
kabinetten te beschouwen zijn, dat de
zorgen te Melle en in het Institut Moderne onderscheiden zonder een aanvullend
klinisch compendium geschieden; Overwegende dat het deontologisch en met
het belang van de patienten niet verzoenbaar is dat met de verspreiding van
dergelijke medische activiteiten wordt
doorgegaan; dat het eveneens als oncollegiaal tegenover jonge geneesheren voorkomt dat (eiser) de uitoefening van de
geneeskunde verspreid over vier kabinetten doorvoert nu vaststaat dat zulks niet
in het belang van een goede geneeskunde kan genoemd worden en bovendien
de kansen van jongeren op een behoor-
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lijke en waardige wijze van de uitoefening van hun beroep ernstig beknot en
in gevaar brengt »,
terwijl, ...
·
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren de raden van beroep kennis nemen van het geheel van
de zaak, zelfs indien enkel hoger beroep
werd ingesteld door de geneesheer en de
raad van beroep aileen met een tweederdemeerderheid een sanctie kan toepassen wanneer de provinciale raad er geen
heeft uitgesproken of de door die raad
uitgesproken sanctie kan verzwaren; dit
vereiste van een tweederdemeerderheid
niet enkel van toepassing is wanneer het
gaat om een maatregel van disciplinaire
aard maar ook wanneer het gaat, zoals
te dezen, om een maatregel die geen disciplinair karakter heeft doch een individuele maatregel is ter voorkoming van
een inbreuk op regelen van de medische
plichtenleer; hieruit volgt dat de raad
van beroep te dezen, na de vernietiging
van de beroepen beslissing, aileen met
een tweederdemeerderheid een individuele maatregel kon bevelen; de raad van
beroep derhalve door, na vernietiging
van de beroepen beslissing, een individuele maatregel te bevelen enkel en aileen
bij meerderheid van stemmen, zonder
vast te steilen dat deze beslissing met
een tweederdemeerderheid werd genamen, voormeld artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der Geneesheren schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de bestreden beslissing, door eiser te bevelen zijn
medische activiteit te beperken, een
individuele maatregel beveelt, die
niet het karakter van een tuchtsanctie heeft;
Overwegende dat het voorschrift
van artikel 25, § 4, tweede lid, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 slechts toepassing
kan vinden wanneer de raad van beroep een tuchtsanctie oplegt;
Dat de raad van beroep die bepaling derhalve niet heeft geschonden
door niet met een tweederdemeerderheid van zijn leden uitspraak te
doen;

Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
Gelijkluidende
afdelingsvoorzitter
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist
en DeBruyn.

Nr. 325
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KAMER -

15 februari 1991

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- HYPOTHEKEN - HYPOTHECAIRE LENING
-LANGE LOOPTIJD- AKTE VAN HYPOTHECAIRE LENING - BEDING - VERVROEGDE TERUGBETALING - RECHT VAN DE GELDSCHJETER- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

2° LENING -

HYPOTHECAIRE LENING
LANGE LOOPTIJD - AKTE VAN HYPOTHECAIRE LENING - BEDING - VERVROEGDE TERUGBETALING- RECHT VAN DE GELDSCHIETER- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

1o en 2° Geen .wetsbepaling verbiedt dat
de partijen, met het oog op het opvangen van het risico van een stijging van
de marktrente, in een akte van hypothecaire lening met een lange looptijd
een beding inlassen, waarbij de geldschieter zich het recht voorbehoudt na
het verstrijken van een bepaalde termijn de vervroegde terugbetaling ervan te eisen en te bedingen dat, ingeval de lener de voorzetting van de
lening eist, de rentevoet zal worden
aangepast aan de op dat ogenblik voor

I,
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dergelijke leningen algemeen geldende·
rentevoet. (Art. 5, K.B. nr. 225 van 7
januari 1936.)
(UN!SPAR N.V. T. ROTTHIER, DE MUNCK)
ARREST

(A.R. nr. 7166)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1989
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6, 1134, 1905, 1907 van het
Burgerlijk Wetboek, en van het. koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot
reglementering .van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle
op de ondernemingen van hypothecaire
leningen, inzonderheid de artikelen 5, 23,
29 en 31,
doordat het arrest het beding vervat in
artikel VIII van het « kohier van algemene lasten, bedingen en voorwaarden "•
dat deel uitmaakt van de op 17 mei 1977
tussen eiseres en de verweerders gesloten overeenkomst van hypothecaire lening « nietig » en « zonder waarde " verklaart, en dientengevolge. beslist dat « de
jaarlijkse annuiteiten over de looptijd
van de lening 168.08 (lees 168.608) frank
bedragen, betaalbaar trimestrieel met
42.152 frank zoals bepaald in de akte »,
op grond van volgende overwegingen :
« Het artikel 5 van het koninklijk besluit
van 7 januari 1936 tot reglementering
van de hypothecaire leningen bepaalt
dat de akte van vestiging van de lening
onder meer de looptijd van de lening en
de rentevoet moet vaststellen. Bedoeling
is de bescherming van de ontlener met
onder meer de onveranderlijkheid van
de rentevoet tot de eindvervaldag. Praktisch gezien worden evenwel de alea van
stijging van rentevoeten ontweken door
het inlassen in de akte van lening van
de voorwaarden van vervroegde opeisbaarheid, zoals alhier het geval is. Dergelijke handelwijze verschilt uiteraard
van het probeleem dat aan het advies
van de Raad van State werd onderworpen (advies van 7.8.1975). Aldaar betreft
het de veranderlijkheid van de rentevoet
bedongen in de akte lening zelf (zie de
voorbeelden op blz. 3). De Raad van State, steunend op het artikel 5 van het koninklijk besluit van 7.1.1936, stelde dat
alleen een vaste rentevoet mocht toege-
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past worden. Het betreft hier de toepassing van de algemene beginselen zoals
bepaald in artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek. Twee ministerii:He circulaires (29.5.1958 en 9.3.1970) onderschrijven
de mogelijkheid van vervroegde opeisbaarheid en/of de aanpassing van de
rentevoet, telkens bij het verstrijken van
bepaalde periodes van tenminste vijf
jaar. De minister is van oordeel dat alzo
aan de lener het recht wordt toegekend
de (terugbetaling van de) lening voor de
termijn op bepaalde tijdstippen te eisen,
zonder op zichzelf de wijziging van de
rentevoet van de lening toe te laten. Het
besproken beding VIII in akte van 17
mei 1977 moet in zijn geheel gelezen
worden. Het is duidelijk dat zo aan (eiseres) het recht wordt gegeven om bij het
verstrijken van het vijfde jaar de vervroegde terugbetaling te eisen, dit recht
als enkele grond de gewijzigde rentevoet
heeft, vermits (verweerders) dit recht
kunnen tegenhouden door de voortzetting van de lening te eisen tegen de rentevoet die op dat ogenblik door de geldschieter wordt gehanteerd voor dergelijke leningen. (Eiseres) kan dit niet
ontkennen vermits zij in l).aar brief van
29.12.1981 onomwonden schrijft dat (verweerders) in mei 1977 geld ontleenden
tegen een rentevoet van 11,5 % en thans
14,14 % moeten betalen, hetzij het saldo
terugbetalen. Het kohier van algemene
lasten, bedingen en voorwaarden bepaalt
de voorwaarden van de vervroegde opeisbaarheid, die van rechtswege en zonder
vereiste ingebrekestelling tussenkomt
vijftien dagen na aanzegging van het feit
(1 a 9). Het gaat hier om de toepassing
van de beginselen van artikel 1188 van
het Burgerlijk Wetboek (verlies van
voordeel van tijdsbepaling). Het beding
VIII is echter een aanfluiting van de beginselen bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 7.1.1936. Dit koninklijk besluit heeft tot doel de ontlener te
beschermen door te eisen dat im de looptijd van de lening en de rentevoet in de
akte van vestiging bepaald worden (en
onveranderlijk blijven). Het is niet betwist dat de rentevoet onveranderlijk
. moet blijven tot de eindvervaldag. Dit
geldt principieel ook voor de looptijd van
de lening. In het beding VIII is het recht
van vervroegde opeisbaarheid van de lening ingebouwd, ogenschijnlijk zonder
reden of oorzaak. De enige voorwaarde
is het verstrijken van de termijn van vijf
jaar of nadien de verjaardatum van de
lening. Zo dit toegelaten kan zijn, is dergelijke bepaling alhier volstrekt onverenigbaar met de verplichting van bepa-
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ling van de looptijd van d~ lening. Een
lening waarvan de looptijd is vastgesteld
op 20 jaar, kan niet opeisbaar worden
gesteld door het enkel verloop van een
termijn van vijf jaar zonder enige andere oorzaak of feit. De schuldenaar verliest niet het voordeel van de tijdsbepaling tenware hij verkeert in een der
gevallen van vervroegde opeisbaarheid
van de schuld (1 a 9). Het enkel verstrijken van een kortere tijdsspanne dan deze bepaald in het contract kan op zichzelf geen oorzaak zijn voor het verlies
van een voordeel van de aanvankelijke
tijdsbepaling. Dit is een contradictio in
terminis. De opeisbaarheid moet door
toedoen van de schuldenaar ontstaan.
Daarenboven, zoals reeds aangehaald,
kan de ontlener de vervroegde opeisbaarheid tegenhouden mits een hogere
rente te betalen. Hij sluit geen nieuwe
overeenkomst, maar bekomt " de voortzetting van de lening tegen de rentevoet
die bij de geldschieter op dat ogenblik
voor dergelijke leningen van toepassing
is". Het geheel is bijgevolg een beding
dat bedoeld is om de geldschieter eenzijdig toe te laten de dwingende bepalingen
van onveranderlijkheid van de rentevoet
te omzeilen. »,

terwijl het in een overeenkomst van
hypothecaire lening opgenomen beding,
dat de schuldeiser toelaat het geleende
bedrag terug te vorderen voor de uiterste
in de leningakte vermelde vervaldag,
met dien verstande dat de schuldenaar
het recht heeft de voortzetting van de leningsovereenkomst te vragen tegen de
rentevoet die op dat ogenblik door de
schuldeiser voor dergelijke leningen
wordt toegepast, met geen enkele wettelijke bepaling, en inzonderheid niet met
artikel 5 of een andere bepaling van het
koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari
1937, strijdig is, zodat het partijen tot
wet strekt, en niet door de rechter mag
worden nietig verklaard; artikel 5 van
voormeld koninklijk besluit nr. 225 weliswaar voorschrijft dat de akte van vestiging van lening bij onderscheiden clausules de looptijd van de lening, en,
eventueel, de bepalingen en voorwaarden
van vervroegde opeisbaarheid, en de rentevoet moet vermelden; deze bepaling
evenwel uitsluitend de vermelding van
de overeenkomst tussen partijen op deze
punten voorschrijft, doch geen gebiedend
voorschrift inhoudt waardoor de mogelijkheid om over termijn en interestvoet,
en de modaliteiten tot wijziging ervan, te
contracteren, zou worden beperkt, of zou
worden uitgesloten dat de lening door de
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schuldeiser vervroegd opeisbaar zou zijn
tenzij de schuldenaar met een gewijzigden interestvoet zou instemmen; het arrest derhalve niet zonder schending van
de in de aanhef van het middel genoemde wettelijke bepalingen kan beslissen
dat het beding neergelegd in artikel VIII
van het van de overeenkomst deel uitmakend « kohier van algemene lasten, bedingen en voorwaarden », dat ertoe
strekt een wijziging van de rentevoet tijdens de looptijd van de overeenkomst in
het voordeel van de schuldeiser mogelijk
te maken, nietig is, op de enkele granden dat artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 225, en het oogmerk van bestemming (lees : bescherming) van de
ontlener waarvan het doet blijken, zou
verbieden dat de rentevoet in de loop
van de overeenkomst wordt aangepast,
of de lening voor de uiterste vervaldag
opeisbaar zou zijn, tenzij de ontlener instemt met een wijziging van de rentevoet:

Overwegende dat het arrest constateert : 1. dat eiseres op 17 mei
1977, bij akte verleden voor notaris
Dierickx te Melsele, op basis van
een rentevoet van 11,5 procent
's jaars een hypothecaire lening
heeft toegestaan aan de verweerders, terugbetaalbaar over een looptijd van twintig jaren door middel
van annu'iteiten van 168.608 frank of
trimestriele stortingen van 42.132
frank; 2. dat krachtens een beding
van de akte aan eiseres het recht is
toegekend om bij het verstrijken
van het vijfde jaar of nadien op een
verjaardag van de lening de terugbetaling van het saldo van de lening
te eisen, met dien verstande dat de
verweerders het recht hebben om de
voortzetting van de lening te eisen
tegen de rentevoet die bij eiseres op
dat ogenblik voor dergelijke leningen van toepassing is; 3. dat eiseres
bij brief van 29 december 1981 de terugbetaling van het saldo van de lening he eft gevorderd « ten ware (de
verweerders) bereid waren voortaan
14,14 procent rente te betalen »;
Overwegende dat het arrest, ingaande op de vordering van de verweerders, op grond van de in het
middel weergegeven redenen het
voormelde beding nietig en zonder
waarde verklaart;
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Overwegende dat, krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek, alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan degenen die ze
hebben aangegaan, tot wet strekken;
Overwegende dat artikel 5 van het
koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van
de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen bepaalt : « De akte van
vestiging der lening of van kredietopening moet bij onderscheiden
clausules bepalen : a) de looptijd van
de lening of van de kredietopening;
eventueel, de bepalingen en voorwaarden van vervroegde opeisbaarheid, b) de rentevoet (... ) »;
Overwegende dat noch het evenvermelde artikel 5 noch enige andere wetsbepaling de partijen verbiedt, met het oog op het opvangen
van het risico van een stijging van
de marktrente, in een akte van hypothecaire lening met een lange
looptijd een beding in te lassen,
waarbij de geldschieter zich het
recht voorbehoudt na het verstrijken van een bepaalde termijn de
vervroegde terugbetaling ervan te
eisen en te bedingen dat, ingeval de
lener de voortzetting van de lening
eist, de rentevoet zal worden aangepast aan de op dat ogenblik voor
dergelijke leningen algemeen geldende rentevoet;
Dat het arrest, door er anders
over te oordelen, de in het midaangewezen wetsbepalingen
del
schendt;
Dat het middel gegrond is;

gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
15 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelissen
Grade.

Nr. 326

3"

KAMER -

18 februari 1991

RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN
- VERBOD UITSPRAAK TE DOEN OVER NIET
GEVORDERDE ZAKEN - BEG{UP.

Wanneer een partij de hoofdelijke veroordeling van twee verweerders vordert tot vergoeding van de algehele
schade, doet de rechter geen uitspraak
over niet gevorderde zaken door een
van beide verweerders volledig aansprakelijk te stellen, ook al heeft de
andere toegegeven voor een deel aansprakelijk te zijn. (Art. 1138, 2°,
Ger.W.)

·

(SCHIFFELEERS
T. VANDENWIJNGAARDEN, SCHREURS)
ARREST

(A.R. nr. 7155)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 1989 door
het Hof van Beroep ·te Antwerpen
gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 5 december 1990, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen; ·
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1135,
1146, 1147, 1318, 1319, 1320, 1322, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en van
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen (het beschikkingsbeginsel) dat de rechter verbiedt
ambtshalve de oorzaak van de vordering
te wijzigen en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,

«

doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat " de glazenier
Schiffeleers (eiser in cassatie) op 10
maart 1982 op verzoek van de schrijnwerker Schreurs een prijsofferte gemaakt (had) voor de plaatsing van ramen in de in aanbouw zijnde woning van
Vandenwijngaerden. Deze offerte twee
varianten (voorzag), gewoon of met een
kruiswerk van 4 verdelingen ", eiser tot
cassatie als enige aansprakelijk acht
voor de schade en hem veroordeelt tot
vergoeding van aile schade ten bedrage
van 60.383 F., alsook tot de gerechtskosten van eerste verweerder in cassatie,
expertisekosten inbegrepen, op grond
van volgende overwegingen : " dat een
schrijnwerker normaliter het vakmanschap niet heeft of moet hebben van een
glazenier; dat zowel de opdrachtgever als
de schrijnwerker misleid werden door de
oorspronkelijke offerte van Schiffeleers;
dat Schiffeleers bij die offerte te kort is
geschoten in zijn adviesplicht van goede
vakman, tekortkoming die zich overigens
heeft herhaald toen hem gevraagd werd
herstellingswerken uit te voeren; dat de
omstandigheid dat de schade tengevolge
van de contractuele fout van Schiffeleers
zich slechts later heeft geeffectueerd, er
niet aan afdoet dat hij ervoor kan aangesproken worden; dat kortom er wei een
rechtsverband is tussen Vandewijngaerden en Schiffeleers en diens vordering
ten zijnen opzichte dan ook ontvankelijk
is; dat om de hoger reeds genoemde reden Schiffeleers de enige en voile aansprakelijkheid voor de schade dient te
dragen, waarvan de hoegrootheid niet
betwist wordt ",

terwijl, vierde onderdeel, het arrest
oordeelde dat eiser tot cassatie de enige
en voile aansprakelijkheid voor de schade dient te dragen; de deskundige in zijn
verslag (p. 2) de verantwoordelijkheid
verdeelde tussen de eigenaar (eerste verweerder in cassatie) 80 % en de schrijnwerker 20 %; tweede verweerder in cas-
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satie in zijn eerste beroepsbesluiten (p.
3, par. 3 en 4) zijn akkoord met de besluiten van de deskundige handhaafde;
het arrest derhalve ten onrechte geen
rekening heeft gehouden met de beperking binnen dewelke tweede verweerder
in cassatie zijn verweer voerde, derhalve
de autonomie van de procespartijen miskende en schending inhoudt van artikel
1138-2° G:erechtelijk Wetboek en van de
in het middel ingeroepen rechtsbeginselen •:

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat eerste verweerder in zijn appelconclusie de hoofdelijke veroordeling vroeg van eiser en
tweede verweerder tot betaling van
de gehele schade; dat tweede verweerder in zijn appelconclusie de
grenzen bepaalde van zijn verweer
door te aanvaarden een deel van de
door eerste verweerder geleden
schade te betalen; dat het arrest eiser aansprakelijk stelt voor de gehele schade;
Dat een rechter zich niet uitspreekt over niet gevorderde zaken
wanneer hij, bij de beoordeling van
de aansprakelijkheid van twee verweerders waarvan de ene toegeeft
voor een deel aansprakelijk te zijn,
op vordering van de eiser tot solidaire veroordeling de andere verweerder voor het geheel aansprakelijk
verklaart;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 februari 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat:
mr. De Gryse.
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18 februari 1991

1° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGINGSVERGOEDING- UITBETALING VAN DE RENTE IN KAPITAAL.

2° ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLEGING - KOSTEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING- UITBETALING VAN DE RENTE IN
KAPITAAAL.

1° en 2° De rechtsplegingsvergoeding
wordt niet verdubbeld wanneer de vordering ertoe strekt een derde van de
waarde van de arbeidsongevallenrente
in kapitaal uit te betalen met toepassing van art. 45 Arbeidsongevallenwet
(1). (Art. 3, tweede lid, K.B. 30 nov.
1970.)
(AG VAN 1830 N.V. T. BRUYNINCKX)
ARREST

(A.R. nr. 7285)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1989
· door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;

Overwegende dat artikel 3, tweede
lid, van het koninklijk besluit van
30 november 1970 bepaalt dat de in
artikel 2 van het koninklijk besluit
bedoelde
rechtsplegingsvergoedingen worden verdubbeld wanneer de
ingestelde eis ertoe strekt een veroordeling tot de betaling van een
geldsom van meer dan 100.000 frank
te doen uitspreken;
Overwegende dat, luidens artikel
45 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, de getroffene op elk
ogenblik, zelfs na de vestiging van
het kapitaal, kan vragen dat ten
(1) Zie Cass., '28 rnei 1980 (A.C., 1979-80, nr.
610) en 15 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr; 587).
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hoogste een derde van de waarde
van de hem toegekende rente als
kapitaal wordt uitbetaald;
Dat, wanneer de getroffene zulke
vordering instelt, de wijze van berekening van de vergoeding niet meer
ter sprake komt; dat de uitbetaling
van een derde van de waarde van
de rente aileen een wijze van betaling van die vergoeding is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerders vordering, ingesteld met toepassing van artikel
45, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, « wei degelijk een vordering is die ertoe strekt een veroordeling tot de betaling van een waardeerbare geldsom van (ter zake)
meer dan 100.000 frank te doen uitspreken »; dat het op die grand eiseres veroordeelt tot betaling van een
verdubbelde
rechtsplegingsvergoeding « zowel wat de eerste aanleg
als het hager beroep betreft »;
Overwegende dat het arrest, door
aldus te beslissen, de voormelde
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kosten; verwij st de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
18 februari 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN EN BESLUITEN - BEGRIPPEN,
VEREISTEN OPHEFFING - WET ONBESTAANBAAR MET LATERE WET.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN STRAFFEN - TOEPASSELIJKE BEGRIPPEN ART. 57 EENHEIDSWET.

1° Een wet die met een vroegere wet onbestaanbaar is, ontneemt aan deze
laatste haar bindende kracht en heft
ze derhalve op (1).
2° Art. 57 Eenheidswet, dat de overtreding van de ziekte- en invaliditeitswetgeving strcifbaar stelt, is opgeheven
door art. 103 Ziekte- en Invaliditeitswet.
(O.C.M.W. TE GENT T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 7311)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 439/86 op 6 november
1989 door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede onderdeel van het
eerste middel : schending van de artikelen 26, 28 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 103, 106,
§ 1, 5° en 6°, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (het eerste gewijzigd
door de artikelen 43 van de wet van 8
april 1965 en 9 van de wet van 7 juli
1976), 43 van voornoemde wijzigende wet
van 8 april 1965 en 57 van de wet van 14
februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel
herstel (als opgeheven door voormeld artikel 43 van de wet van 8 april 1965),
(1) Zie Cass., 29 okt. 1957 (A.C., 1958, 111) en
2 teb. 1979 (A.C., 1978-79, 628) met noten.
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doordat het arbeidshof, na te hebben
geoordeeld dat het niet naleven door de
verpleegassis~ente werkzaam bij eiser,
van de bepalmgen van artikel 7 ter van
het koninklijk besluit van 24 december
1963, krachtens artikel 57 van voormelde
wet van 14 februari 1961 strafrechtelijk
beteugeld wordt, met betrekking tot de
v~rjaring van verweerders vordering beshst dat, nu dit artikel 57 « principieel
toepasselijk » was, « de verjaringstermijn van vijf jaar voorzien in artikel 26
van het Wetboek van Strafvordering toepasselijk is » en de uitbetaalde bedragen
dus niet verjaard zijn,
terwijl, krachtens de artikelen 26 en 28
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, een rechtsvordering
die volgt uit een misdrijf, verjaart door
verloop van vijf jaar, te rekenen van de
dag waarop het misdrijf is gepleegd en
hieruit volgt dat deze verjaringstermijn
geen toepassing. kan vinden wanneer de
tot staving van deze vordering ingeroepen feiten niet strafbaar zijn; artikel 57
van voormelde wet van 14 februari 1961
- waarop het arbeidshof uitdrukkelijk
de strafbaarheid van de oorzaak van verweerders rechtsvordering laat steunen weliswaar bepaalt dat alle inbreuken op
de ziekte- en invaliditeitsreglemetering
strafbaar zijn, doch moet worden geacht
te zijn opgeheven, minstens ook te zijn
gewijzigd, door de wijziging van artikel
103 van de Z.I.V.-wet van 9 augustus
1963 - waarvan de tekst overeenstemde
met die van voormeld artikel 57 - door
artikel 43 van de wet van 8 april 1965,
waarbij nog slechts bepaalde welomschreven feiten strafbaar bleven, derwijze dat deze latere wetsbepaling onverenigbaar is met artikel 57; de niet-naleving van de bepalingen van artikel 7 ter
van het koninklijk besluit van 24 december 1963 niet valt onder de als strafbaar
gekwalificeerde feiten, opgesomd in- het
aldus gewijzigde artikel 103. van de
Z.I.V.cwet, noch onder het toepassingsgebied van enige andere strafbepaling,
waaruit volgt dat niet de regel van de
vijfjarige verjaring, bepaald door artikel
26 van _de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering voor de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
misdrijf, maar de verjaringstermijn, bepaald door artikel 106, § J, 5° en. 6°, van
de Z.l.V.-wet voor de votdetingen tot terugvordering van ten onrechte verleende
prestaties, op verweerders vordering toepasselijk was, en het arbeidshof, door
het tegendeel te beslissen, bijgevolg zijn
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arrest niet naar recht verantwoordt
(schending van alle in het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat het arrest oordeelt dat het geschil tussen partijen
een gevolg is van een overtreding
van de wetten en besluiten betreffende aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank,
als bedoeld in artikel 578, 7°, van
het Gerechtelijk Wetboek, nu het
niet naleven van de voorschriften
van artikel 7 ter van het koninklijk
besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, strafbaar is gesteld door artikel 57 van de wet van 14 februari
1961; dat het arrest op die grond beslist dat de verjaringstermijn van
vijf jaar, bepaald in artikel 26 van
de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, te dezen
toepasselijk is, zodat de vordering
niet is verjaard;
Overwegende dat artikel 57 van
de wet van 14 februari 1961 voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel bepaalt
dat « iedere persoon die de wettelijke of reglementaire bepalingen
betreffende de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering heeft overtreden, gestraft (wordt) met gevangenisstraf van acht dagen tot een
maand en met geldboete van 26 tot
500 frank, of met een van die straffen aileen »;
Overwegende dat artikel 103 van
de Ziekte- en Invaliditeitswet van 9
augustus 1963 oorspronkelijk bepaalde dat « eenieder die de wets- of
verordeningsbepalingen betreffende
de verzekering voor geneeskundige
verzorging of de uitkeringsverzekering heeft overtreden, gestraft
(wordt) met gevangenisstraf van
acht dagen tot een maand en met
geldboete van 26 tot 1.000 frank, of
met een van die straffen aileen »;
Overwegende dat uit de onderlinge samenhang van de artikelen 57,
59 en 61 van de wet van 14 februari
1961, enerzijds, en van de artikelen
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103 en 105 van de wet van 9 augustus 1963, zoals die bepalingen aanvankelijk luidden, anderzijds, blijkt
dat laatstgenoemde bepalingen in
een andere regeling van de bestraffing inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voorzagen, nu
in die bepalingen een zwaardere
straf werd gesteld, de termijn voor
herhaling van een jaar op vijf jaar
werd gebracht en de toepasselijkheid van hoofdstuk VII en artikel 85
van het Strafwetboek niet in stand
werd gehouden;
Dat de hiervoren aangehaalde bepaling van artikel 103 van de wet
van 9 augustus 1963 dan ook niet
bestaanbaar was met artikel 57 van
de wet van 14 februari 1961, nu ze
op dezelfde wetsovertredingen een
zwaardere straf stelde waarvan de
toepassing anders geregeld was; dat
zij aldus aan voormeld artikel 57 op
uitdrukkelijke wijze zijn bindende
kracht heeft ontnomen, en dit artikel derhalve heeft opgeheven;
Overwegende dat artikel 103 van
de wet van 9 augustus 1963, zoals
het luidde nate zijn gewijzigd bij de
wet van 24 december 1963 en ook
zoals het thans luidt na te zijn gewijzigd bij de wetten van 8 april
1965 en 7 juli 1976, anders dan aanvankelijk, slechts bepaalde, daarin
omschreven wetsovertredingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering strafbaar stelt;
Dat de aldus gewijzigde bepaling
van artikel 103 het niet naleven van
de voorschriften van artikel 7 ter van
het koninklijk besluit van 24 december 1963 niet als een misdrijf aanmerkt;
Overwegende dat het arrest de beslissing derhalve niet naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
18 december 1991 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert,
eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler en

Dassesse.

3• KAMER - 18 februari 1991

RECHTSBEGINSELEN

(ALGEMENE)

SPREUK.

De spreuk « ad impossibile nemo tenetur » is geen algemeen rechtsbeginsel.
(DE JONGHE, VAN THYGHEM
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F 1862 N)
18 februari 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en De Coninck, Gent.
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2°

1o en 2° Elk stuk dat als bewijsmiddel

wordt overgelegd in een strafproces
kan van valsheid worden beticht, ongeacht de bewijswaarde die daaraan
wordt toegekend volgens de bewijsregels in strafzaken (1).
(DECRUY, AN., DECRUY ACH., NEYRINCK)
ARREST

(A.R. nrs. 2775-2830)
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KAMER -

19 februari 1991

1° BETICHTING VAN VALSHEID
VOORWERP.

2° BEWIJSVOORWERP.

BETICHTING VAN VALSHEID-

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 3 september
1982 gewezen door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, en op het bestreden
arrest, op 23 juni 1988 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen van de eisers ingeschreven werden in de algemene rol van het Hof,
de eerste onder nummer 2830, de
tweede onder nummer 2775; dat die
voorzieningen betrekking hebben op
dezelfde zaak zodat ze, in het belang van een goede rechtsbedeling,
samen moeten worden behandeld;
Dat er derhalve aanleiding toe bestaat om de voorzieningen samen te
voegen;
I. Wat de voorzieningen betreft tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Kortrijk van 3 september
1982:
Overwegende dat de beschikking
door geen onwettigheid is aangetast
die thans nog aan de beoordeling
van het Hof kan worden onderworpen;

II. Wat de voorzieningen betreft
tegen het arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 23 juni 1988 :
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over het hoger beroep
dat door de eisers werd ingesteld,
enerzijds, tegen het tussenvonnis
van de Correctionele Rechtbank te
(1) Zie Cass., 8 feb. 1978 (A.C., 1978, 680) en

noot R.-A.D.
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Kortrijk van 26 mei 1986 waarbij de
valsheidsvordering van de eisers
werd afgewezen, anderzijds, tegen
het eindvonnis van de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk van 17 november 1986 waarbij de eisers op de
strafvordering werden veroordeeld;
Wat de tweede grief betreft :
Overwegende dat de eisers bij
conclusie voor de correctionele
rechtbank aanvoerden dat de inbeslaggenomen documenten, die als
bewijsmiddelen van de hun ten laste
gelegde feiten werden aangewend,
verkregen waren door een onwettige
huiszoeking en derhalve uit de debatten dienden te worden verwijderd;
Dat zij, ten einde de juistheid van
die aanvoering te staven en de gegrondheid van hun verzoek aan te
tonen, bij conclusie voor de correctionele rechtbank een valsheidsvordering instelden met betrekking tot
het proces-verbaal nummer 2701 van
25 juni 1980 van de gerechtelijke politie te Kortrijk dat de omstandigheden relateert waarin de huiszoeking
en de inbeslagneming van bedoelde
documenten was geschied, omstandigheden die - naar de eisers beweerden - anders waren dan in het
van valsheid betichte proces-verbaal
werd geakteerd;
Overwegende dat het arrest het
beroepen tussenvonnis van de correctionele rechtbank van 26 mei
1986, waarbij de valsheidsvordering
niet ontvankelijk werd verklaard,
bevestigt;
Overwegende dat het arrest die
beslissing als volgt motiveert : « Terecht heeft de eerste rechter vastgesteld dat het proces-verbaal nummer
2701 de dato 25 juni 1980, opgesteld
door de heer Karel Vanhecke, e.a.
gerechtelijk agent-inspecteur,
1o
klas, officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings te Kortrijk, dat het
voorwerp uitmaakt van de tussenvordering tot het instellen van de
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procedure van inschrijving wegens
valsheid, geen stuk is waaraan de
wettelijke bewijswaarde tot inschrijving van valsheid is gehecht overeenkomstig artikel 154, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering. De bewijswaarde tot inschrijving van valsheid, die een extreme
afwijking is van de gemeenrechtelijke strafrechtspleging, is slechts
aan een proces-verbaal gehecht
wanneer een wettelijke bepaling uitdrukkelijk die bijzondere bewijswaarde aan een proces-verbaal toekent (... ). Uit de omstandigheid dat
het ten deze niet ging om een proces-verbaal waaraan de bewijswaarde tot inschrijving van valsheid is
gehecht volgt dat de door de beklaagden
ingestelde
procedure
strekkende tot inschrijving van valsheid niet ontvankelijk was en de
eerste rechter, na de onontvankelijkheid van de tussenvordering te
hebben vastgesteld, de rechtspleging
voortgang kon laten vinden »;
Overwegende dat de valsheidsvordering kan worden ingesteld met betrekking tot om het even welk stuk
dat als bewijsmiddel in een strafrechtspleging wordt aangebracht en
zulks ongeacht de bewijswaarde die,
wat de daarin vastgestelde materialiteit van een strafbaar feit betreft,
dat stuk heeft krachtens de bewijsregels die gelden in strafzaken;
Overwegende dat een proces-verbaal, wanneer het is opgesteld door
een daartoe bevoegd opsporingsambtenaar en in de vormen door de
wet vereist, als instrumentum een
authentiek karakter heeft; dat de
omstandigheid dat de daarin voorkomende vermeldingen omtrent de
materialiteit van het vastgestelde
strafbaar feit krachtens de wet geen
bewijswaarde tot inschrijving wegens valsheid hebben, maar slechts
gelden tot bewijs van het tegendeel
of als loutere inlichting, geen afbreuk doet aan die authenticiteit
van het proces-verbaal;
Overwegende dat wanneer, zoals
te dezen, het van valsheid betichte
proces-verbaal geen bewijswaarde
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tot inschrijving wegens vaJsheid
heeft wat de vaststellingen betreft
omtrent de materialiteit van de
strafbare feiten waarvoor de eisers
zijn vervolgd, zulks evenwel niet belet dat zij ertoe gerechtigd zijn om
door een valsheidsvordering op te
komen tegen dat proces-verbaal als
instrumentum dat de omstandigheden relateert waarin een huiszoeking en een inbeslagneming van
stukken is geschied - omstandigheden die volgens de eisers op een onjuiste wijze in het van valsheid betichte proces-verbaal zouden zijn
weergegeven - ten einde te bekomen dat de vaststellingen betreffende de huiszoeking en inbeslagneming van stukken uit het strafdossier zouden worden geweerd;
Dat de grief in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing waarbij de valsheidsvordering
door de eisers ingesteld niet ontvankelijk wordt verklaard, de vernietiging meebrengt van de beslissingen
over de grond van de tegen hen ingestelde strafvordering waarbij de
appelrechters hun oordeel tevens
mede laten steunen op de stukken
die in beslag werden genomen tijdens de huiszoeking, waarvan de eisers, met instelling van de valsheidsvordering, de nietigheid aanvoeren;

Om die redenen, voegt de voorzieningen samen; ongeacht de overige
grieven die door de eisers worden
aangevoerd en die niet tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest; verwerpt de voorzieningen in zoverre
zij gericht zijn tegen de beslissing
van de raadkamer; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.

19 februari 1991 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. P. Delafontaine, Kortrijk.
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1° RECHT

VAN

19 februari 1991
VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VERZOEK TOT HEROPENING
VAN DE DEBATTEN - STILZWIJGEN VAN DE
RECHTER.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - COR·
RECTIONELE RECHTBANK - NIET GEDAGTEKEND PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELDVONNIS EN GEDINGSTUKKEN DIE ALLE VOOR
RET BEWIJS VAN DE REGELMATIGHEID VAN
DE RECHTSPLEGING NOODZAKELIJKE VASTSTELLINGEN BEVATTEN.

1o Niet onwettig is het vonnis waarbij de

beklaagde door de correctionele rechtbank veroordeeld wordt zonder dat
daarin acht is geslagen op diens verzoek om heropening van de debatten,
wanneer uit de gedingstukken niet
blijkt dat het verzoek bij de rechtbank
is toegekomen v66r de uitspraak van
het vonnis (1).
2° Hoewel het proces-verbaal van een te-

rechtzitting waarop de zaak werd behandeld niet is ondertekend, is het
vonnis van de correctionele rechtbank
niet nietig wanneer het vonnis of de
overige gedingstukken aile voor het
bewijs van de regelmatigheid van de
rechtspleging noodzakelijke vaststellingen bevatten (2).

t---------------(l) Zie Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr.
169) en 28 feb. 1989, A.R. nr. 2800 (ibid.,
1988-89, nr. 366).
(2) Zie Cass., 29 nov. 1989, A.R. nr. 7665
(A.C., 1989-1990, nr. 201).
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{SCHEPERS T. VAN WIJCK)
ARREST

(A.R. nr. 4176)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 november 1989 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
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vermelding « ter griffie » werd neergelegd op 23 november 1989, dag
waarop de bestreden beslissing
werd gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het verzoek tot
heropening van de debatten ter kennis was van de appelrechters op het
ogenblik waarop ze uitspraak deden;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Over het tweede middel, gesteld als
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van artikel 772 van het volgt : schending van artikel 155 van het
Gerechtelijk Wetboek en het algemeen Wetboek van Strafvordering,
rechtsbeginsel van de rechten van verdedoordat het proces-verbaal van terechtdiging, alsmede artikel 6 van het Euro- zitting van 21 september 1989 absoluut
pees Verdrag tot Bescherming van de nietig is bij gebreke aan vermelding van
Rechten van de Mens, alsmede artikel 97 de datum waarop het werd opgesteld, en
van de Grondwet,
het vonnis a quo zelf niet aile nodige
doordat het vonnis a quo zonder acht vaststellingen inhoudt die een toezicht
te slaan op het verzoek tot heropening op de regelmatigheid van de gevoerde
der debatten vanwege eiser, gedaan bij procedure mogelijk maken (Cass., 3 noschrijven van zijn raadsman van 21 no- vember 1975, Pas., 1976, I, 285; Cass., 20
vember 1989 en neergelegd ter griffie op september 1978, Pas., 1979, I, 89),
23 november 1989 voor aanvang van de
telwijl het proces-verbaal van terechtzitting van diezelfde datum waarop het zitting op straffe van nietigheid de davonnis werd uitgesproken, zonder meer tum dient te vermelden waarop het werd
het vonnis van 23 november 1989 heeft opgemaakt, en het vonnis a quo zelf niet
uitgesproken, aldus het verzoek tot her- aile nodige vaststellingen inhoudt die
opening der debatten zonder motivering een toezicht op de regelmatigheid van de
en zonder tegenspraak naast zich neer- gevoerde procedure mogelijk maken. Dat
leggende,
op de zitting van 21 januari 1989 werd
te1wijl de rechter ten grande welis- vastgesteld dat de gedagvaarde getuige,
waar soeverein de opportuniteit van het Jozef Vanryckegem, op diE· zitting niet
bevelen van een heropening der debat- verscheen, en dat deze getuige veroorten beoordeelt, op voorwaarde evenwel deeld werd tot een geldboete van 100
dat de gegevens waarop het verzoek tot frank. Dat zulks niet blijkt uit het vonnis
heropening der debatten gebaseerd is a quo zodat de regelmatigheid van de
onderworpen zijn geweest aan tegen- procedure ter zake niet kan beoordeeld
spraak - quod non ten dezen (A. Fet- worden aan de hand van het vonnis a
tweis, Manuel de procedure penale, pagi- quo, en ingevolge van de nietigheid van
na 535 met verwijzing naar A. Braas, het proces-verbaal van terechtzittng van
Precis de procedure penale, T. II, num- 21 september 1989 ook niet aan de hand
mer 638, pagina 563; Cass., 2 juni 1982, van dit proces-verbaal :
Pas., 1982, I, 1140; Cass., 24 juni 1986,·
Overwegende dat eiser betoogt
Pas., 1986, I, 1317) :

Overwegende dat eisers raadsman, bij brief van 21 november
1989, dragende het opschrift « Geachte heer voorzitter », doch gericht
« aan de griffier van de Correctionele Rechtbank, Havermarkt 10, te
Hasselt »om heropening van het de-'
bat verzocht; dat die brief luidens
een door de griffier ondertekende

dat een getuige, de genaamde Jozef
Vanryckegem, ter terechtzitting van
21 januari 1989 niet zou verschenen
zijn en dat hij die dag tot een geldboete van 100 frank zou veroordeeld
zijn; dat het proces-verbaal van de
terechtzitting van die dag geen datum zou dragen en dat daarom dit
proces-verbaal .en meteen gans de
strafprocedure zou nietig zijn;
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Overwegende dat de eventuele
ontstentenis van vaststelling dat die
getuige op een vroegere terechtzitting niet is verschenen en dan een
geldboete opliep, geen procedurenietigheid meebrengt en eisers rechten
niet schendt;
Overwegende dat, voor het overige, de regelmatigheid van de procedure blijkt uit het verslag van de terechtzitting van 26 oktober 1989 en
uit het bestreden vonnis;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe 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 februari 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. L. Savelkoul, Hasselt.

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
STRAFZAKEN STRAFVORDERING EINDVEROORDELING WEGENS ALCOHOLINTOXICATIE - NIEUWE VERVOLGINGEN WEGENS
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN
OF VERWONDINGEN.

4° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE WAARIN DE BURGERLIJKE PARTIJ
HET BEDRAG VAN DE VORDERING BEPERKT
- TOEKENNING VAN EEN HOGER BEDRAG
DOOR DE RECHTER.

;1" en 2" Het is niet verboden een beklaagde te dagvaarden wegens een feit
waarvoor hij reeds vroeger werd gedagvaard en waarover geen einduitspraak is gedaan (1).
3" Wanneer een beklaagde bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing
werd veroordeeld wegens alcoholintoxicatie, kan hij niet opnieuw worden
vervolgd wegens onopzettelijke slagen
of verwondingen, wanneer de rechter
die van de vervolgingen kennis neemt
beslist dat de alcoholintoxicatie en de
onopzettelijke slagen en verwondingen
tMn enkel strafbaar feit opleveren (2).
4" Wanneer de burgerlijke partij het
door haar voor een bepaald bestanddeel van haar schade gevorderde bedrag beperkt, kan de rechter de beklaagde niet wettig jegens die partij
veroordelen tot een hogere dan de
voor dat bestanddeel gevraagde schadevergoeding (3). (Art. 1138, 2", Ger.W.)

(STRYBOL T. ROGIERS, STAD LOKEREN, NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V.)
ARREST

(A.R.
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1° STRAFVORDERING

BEKLAAGDE
ACHTEREENVOLGENS GEDAGVAARD WEGENS
EEN ZELFDE FElT - WETTIGHEID - VEREISTEN.

nr. 4229)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 20 december 1989
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

t---------------(1) Zie Cass., 6 maart 1984, A.R. nr. 8592
(A.C., 1983-84, nr. 382).

(2) Zie Cass., 18 okt. 1977 (A.C., 1978, 219).

2° DAGVAARDING -

BEKLAAGDE ACHTEREENVOLGENS GEDAGVAARD WEGENS EEN
ZELFDE FElT - WETTIGHEID - VEREISTEN.

I

I

(3) Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 1109 (A.C.,
1981-88, nr. 137); zie Cass., 4 en 23 mei 1977
(ibid., 1977, 909 en 965).

'
I I

I

II
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I. Op de voorziening van eiseres
als burgerlijke partij tegen de beschikkingen van het arrest nummer
65543 en als beklaagde tegen de beslissing in het arrest hummer 65544
dat de zaken waarin de onderscheiden arresten worden verleend wegens gemis aan samenhang niet gevoegd dienen te worden :
Overwegende dat geen algemeen
rechtsbeginsel of wettelijke bepaling
verbiedt dat een beklaagde wordt
gedagvaard wegens een feit waarvoor hij reeds vroeger werd gedagvaard en waarover niet definitief
uitspraak is gedaan;

Nr. 332

Overwegende dat de eerste rechter aldus definitief besliste over het
bij hem aanhangig zijnde strafbare
feit waarop de door eiseres geformuleerde telastlegging van overtreding
van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek stoelt;
Overwegende dat een strafbaar
feit, waarover de strafrechter definitief uitspraak heeft gedaan, niet opnieuw - zij het onder een andere
kwalificatie - bij de strafrechter
kan worden aanhangig gemaakt;
Dat de appelrechters door hun
motivering hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat op verzoek van
II. Op de voorziening van eiseres
eiseres de verweerder Rogiers op 15
als
beklaagde tegen het overige van
maart 1989 voor de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde werd het arrest nummer 65544 :
gedagvaard wegens overtreding van
C. In zoverre de voorziening gede artikelen 418 en 420 van hrt
Strafwetboek, doordat « (de verweer- richt is tegen de civielrechtelijke beder Rogiers) bei'nvloed door zijn slissingen op de door de verweerstrafbare alcoholaemie 't is te zeg- ders Rogiers en stad Lokeren tegen
gen rijdend met een vertraagde re- eiseres ingestelde civielrechtelijke
actie en verminderd dieptezicht het vorderingen :
ongeval heeft tot stand gebracht »;
Overwegende dat aldus eiseres de
aan de verweerder Rogiers ten laste
gelegde fout van te rijden onder alcoholintoxicatie en de fout waardoor
zij werd gewond als een zelfde strafbaar feit aanmerkt;
'
Overwegende dat de appelrechters
door hun motiviering die zienswijze
van eiseres bijtreden;

Over het tweede middel, dat enkel de
vordering van de verweerder Rogiers betreft : miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel houdende verbod uitspraak te doen over niet-gevorderde zaken, zoals vervat in artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest (nr.
65544) op burgerlijk gebied eiseres veroordeelt tot betaling van de som van
233.101 frank aan eerste verweerder onder het wijzigen van de post chomage
die « per dag mag bepaald worden op
450 frank, hetzij 450 frank x 9 = 4.050
frank », onder het gemeen verklaren van
het bestreden arrest aan tweede verweerster, terwijl eerste verweerder in besluiten, waarvan hij de bevestiging vroeg
in graad van beroep, slechts 6 dagen mutatie, of 3.000 frank vorderde, zodat het
bestreden arrest door 4.050 frank voor 9
dagen mutatieduur toe te kennen dan de
gevraagde 3.000 frank voor 6 dagen
(schending van de in het middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat door het vonnis
van 6 december 1988 van de Correc-·
tionele Rechtbank te Dendermonde
de verweerder Rogiers op strafrechtelijk gebied definitief werd veroor-.
deeld wegens het rijden onder alco-·
holintoxicatie en definitief werd be-,
slist op de op het feit van die'
telastlegging gestoelde civielrechtelijke vordering. van de stad Lokeren
tegen de verweerder Rogiers, terwijl
gene civielrechtelijke vordering van'
eiseres bij de feitenrechter aanhanJ
Overwegende dat de eerste rechgig was;
' ter aan de verweerder Rogiers het
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door deze voor 6 dagen « mutatie »
gevraagde bedrag van 3.000 frank
toekende;
Overwegende dat de verweerder
Rogiers in hoger beroep de bevestiging vroeg het beroepen vonnis; dat
de appelrechters hem desniettemin
voor de betreffende schadepost 4.050
frank toekenden, zijnde 9 dagen
« chomage » aan 450 frank per dag;
Overwegende dat de appelrechters
zodoende het rechtsbeginsel dat
voortvloeit uit artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek miskennen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest nummer 65544 in zoverre de appelrechters voor de vaststelling van de aan de verweerder
Rogiers toekomende schadevergoeding 4.050 frank voor « chomage » in
aanmerking nemen; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest nummer 65544; veroordeelt eiseres in vijf
zesde en de verweerder Rogiers in
een zesde van de kosten; verwij st de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
19 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de
h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN- VORMEN- NEERLEGGING VAN MEMORIES - NIET ONDERTEKEND GESCHRIFT.

Het Hal slaat geen acht op een geschrift
dat wordt neergelegd tot staving van
een cassatieberoep, wanneer dat geschrift niet is ondertekend (1). (Artt.
422 en 425 Sv.)
(MUYLAERT)

(A.R. nr. 4469)

19 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal.
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CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD - BESLISSING WAARBIJ DEVERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ, TOT
SCHADEVERGOEDING JEGENS DE BURGERLUKE PARTIJ WORDT VEROORDEELD VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR- ONREGELMATIGHEID NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG.

Wanneer de beslissing waarbij de beklaagde op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, op diens voorzi·::Jning wordt
vernietigd, verliest de beslissing waarbij de voor de feitenrechter vrijwillig
tussengekomen verzekeraar van de
burgerrechtelijke
aansprakelijkheid
van de beklaagde wordt veroordeeld
om aan de burgerlijke partij schadevergoeding te betalen haar reden van
Noot arrest nr. 333 :
(1) Cass., 16 jan. 1985, A.R. nr. 3953 (A.C.,
1984-85, nr. 286).

I
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bestaan, ook al is de voorziening van
de vrijwilig tussengekomen partij onregelmatig en derhalve niet ontvankelijk (1).

Verzekering, vrijwillig tussengekomen partij:
Overwegende dat niet blijkt dat
eiseres, als vrijwillig tussengekomen
partij, haar voorziening heeft doen
betekenen aan de partij tegen wie
(CROMMELYNCK, DE LUIKSE VERZEKERING N.V.
zij is gericht;
T. TIMMERMANS)
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
ARREST ( vertaJing)
Overwegende evenwel dat, of(A.R. nr. 8704)
schoon de naamloze vennootschap
de Luikse Verzekering, die voor de
HET HOF; - Gelet op het bestre- feitenrechter vrijwillig is tussengeden vonnis, op 11 oktober 1990 in komen in haar hoedanigheid van
hoger beroep gewezen door de Cor- verzekeraar van de burgerrechterectionele Rechtbank te Luik;
· Iijke aansprakelijkheid van de eiser
Ivan Crommelynck voor het gebruik
van het door hem bestuurde motor(... )
rijtuig, zich niet regelmatig in cassaI. Op de voorziening van Ivan tie heeft voorzien, de hierna, op de
Crommelynck :
voorziening van eiser, beklaagde,
uitgesproken vernietiging elke bestaansreden ontneemt aan de beslis(... )
sing waarbij eiseres jegens de ver. A. In zoverre de voorziening ge- weerder Jean Timmermans wordt
ncht is tegen de beslissing op de veroordeeld tot schadeloosstelling;
door verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering: .
Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet, ...

Dat het middel (...) gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van eiser:

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering tegen eiser de vernietiging tot gevolg heeft van de
eindbeslissing op de door hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
nu die beslissing door dezelfde onwettigheid is aangetast en hij zich
daartegen regelmatig in cassatie
heeft voorzien;
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap de Luikse

-----------------1
(1) Zie Cass., 16 dec. 1987, A.R. nr. 6103
(A.C., 1987-88, nr. 237).

Om die redenen, ongeacht de overige middelen van eiser die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvorderingen van
en tegen de eiser Ivan Crommelynck; verwerpt de voorziening van
de naamloze vennootschap de Luikse Verzekering; zegt evenwel dat de
beslissing waarbij die vrijwillig tussengekomen vennootschap wordt
veroordeeld tot schadeloosstelling
jegens verweerder geen bestaansreden heeft; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres, de
naamloze vennootschap de Luikse
Verzekering, in de kosten van haar
voorziening; veroordeelt eiser in een
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vierde van de kosten van zijn voorziening en veroordeelt de verweerder Timmermans in het overige van
die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in
hoger beroep.
20 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Delfosse, Luik.
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1° De daden waardoor de verjaring van

de strafvordering voor een misdrijf
wordt gestuit, hebben niet enkel gevolgen t.a. v. de overige misdriJven die, samen met het eerste, de uitvoering zijn
van een zelfde opzet en daarmee aldus
slechts een enkel misdrijf vormen,
maar ook t.a. v. aile tezamen behandelde of berechte misdrijven waartussen
een nauwe band van intrinsieke samenhang bestaat (1).

2° en 3° De Belgische strafrechter be-

hoeft met een ten aanzien van de verdachte door een buitenlands strafgerecht gewezen beslissing enkel relrening te houden als het misdrijf waarvan hij kennis neemt, in het buitenland is gepleegd (2). (Art. 13 V.T.Sv.)
Nr. 335
2•

KAMER -

20 februari 1991

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STUITING - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - SAMENHANG - STUITINGSDAAD - GEVOLGEN.

4° Art. 14. 7, L V.B.P.R. heeft geen ander
doel dan te verbieden dat, na een definitieve vrijspraak of veroordeling, in
een zelfde land opnieuw vervolgingen
worden ingesteld voor hetzelfde misdrijf; het is in Belgie niet van toepassing in geval van veroordeling door
een buitenlands gerecht (3).
5° Een procedure is niet nietig doordat

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - MISDRIJF
IN BELGIE GEPLEEGD - BERECHTING IN HET
BUITENLAND - VERVOLGINGEN .IN BELGIE.

3° RECHTSBEGINSELEN
NE) - NON BIS IN IDEM -

(ALGEME-

STRAFZAKEN MISDRIJF IN BELGIE GEPLEEGD - BERECHTING IN HET BUITENLAND - VERVOLGINGEN
IN BELGIE.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
14.7 I.V.B.P.R. - NON BIS IN IDEM- BERECHTING IN HET BUITENLAND - VERVOLGINGEN
IN BELGIE.

5° VONNISSEN

EN

in een proces-verbaal van de terechtzitting doorhalingen zonder enig verband met de vermelding van een substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm niet zijn
goedgekeurd (4).

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - PROCES·VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN DOORHALINGEN ZONDER ENIG VERBAND
MET DE VERMELDING VAN EEN SUBSTAN·
TIELE RECHTSVORM.

(1) Cass., 5 feb. 1973 (A.C., 1973, 559).
(2) Cass., 20 feb. 1961 (Bull. en Pas., 1964; I,
664).
(3) Gedr. St., Kamer, 188 (1977-1978), nr. 1,
blz. 26,31; M. BossUYT, Guide to the « travaux
preparatoires » of the Internatiomil Covenant
on civil and political rights, Martinus Nijhoff,
1987, blz. 316; M. NoWAK, UNO-Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte und Fakultativprotokoll, CCPR-Kommentar, N.P. Engel
Verlag, Strasbourg, 1990, blz. 286, noot 221;
Protocole nr. 7 a la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertes fondamentales; Competence extraterritoriale en matiere penale, Comite europeen pour les proble. mes criminels, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1990, blz. 35.
(4) Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4428 (A.C.,
1985-86, nr. 162).
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(DE STAERKE, HEENE, SAVONET, OURTAU, MENIN, NITELET, MARCOS Y PALMA T. BANK BRUS- ·
SEL LAMBERT N.V. E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8738)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

A. In zoverre de voorzieningen
van de eisers, beklaagden, gericht
zijn tegen de beslissingen op de tegen hen ingestelde strafvordering :
1. Op de voorziening van Bernard
Ourtau:
Over het middel: schending van de artikelen 21, 22, 23, 24, 25 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van bet Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest eiser wegens bet
hem ten laste gelegde misdrijf, vorming
van een vereniging met bet oogmerk om·
misdrijven te plegen (telastlegging M
van zaak I), dat is gepleegd tussen 18 oktober 1984 en 5 juni 1986, veroordeelt tot
een gevangenisstraf Van een jaar,
I
terwijl uit bet arrest noch uit enig'
stuk waarop bet Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiser een tegen hem bewezen verklaard feit met betrekking tot
de vorming van een vereniging van boosdoeners heeft gepleegd minder dan drie
jaar v66r een daad van vervolging of van
onderzoek die de verjaring stuit en die
zelf dagtekent van minder dan drie jaar
v66r de uitspraak van bet arrest, of dat
de verjaring om enigerlei reden zou zijn
geschorst; bet Hof derhalve onmogelijk
kan nagaan of de strafvordering op de
dag van de uitspraak van bet arrest al
dan niet verjaard was (schending van alle in bet middel vermelde bepalingen) :
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eerste en daarmee aldus slechts een
enkel misdrijf vormen, maar ook
voor alle te zamen behandelde of berechte misdrijven waartussen een
nauwe band van intrinsieke samenhang bestaat;
Overwegende dat, enerzijds, het
arrest in verband met de deelneming van eiser aan een vereniging
van boosdoeners erop wijst dat zij
« zijn inrichting hadden gekozen ten
einde bijeen te komen om over hun
misdadige acties te spreken en hun
buit van de hand te doen; dat zulks
geschiedde met het ondubbelzinnig
akkoord van beklaagde die hen zeer
goed kende, van hun misdrijven afwist en juwelen aanvaardde bij wijze van betaling »;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest eiser wegens heling van juwelen en wegens andere misdrijven
veroordeelt tot een enkele straf, na
te hebben beslist dat « al (die) telastleggingen ... , gesteld dat ze bewezen waren, de zonder onderbreking van meer dan drie jaar voortdurende, achtereenvolgende en doorlopende uiting zouden zijn van hetzelfde strafbaar opzet, het laatste
feit gepleegd zijnde in de nacht van
3 of 4 juli 1987 »;
Dat het arrest, nu het overweegt
dat de eerste rechter de aan eiser
zelf en aan de medebeklaagden ten
laste gelegde zaken terecht had gevoegd wegens samenhang, wettig
beslist « dat de verjaring van de
strafvordering wegens de telastlegging M (vereniging van boosdoeners) enerzijds, en de overige telastleggingen, anderzijds, regelmatig
werd gestuit door het hoger beroep
van de procureur des Konings », dat
· is op 6 april 1989;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat de daden die de\
verjaring stuiten van de wegens een
misdrijf ingestelde strafvordering
3. Op de voorziening van Danielle
niet enkel gevolgen hebben voor de 1
overige misdrijven die voortvloeien, Heene:
uit hetzelfde strafbaar opzet als het'
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de algemene
rechtsbeginselen door de rechter in
een welbepaalde zaak niet mogen
worden toegepast wanneer die toepassing onverenigbaar zou zijn met
de ondubbelzinnige wil van de wetgever;
Overwegende dat de Belgische
strafrechter, krachtens artikel 13
van de wet van 17 april 1878, enkel
hoeft rekening te houden met een
door een buitenlands strafgerecht
ten aanzien van een verdachte gewezen beslissing, als het misdrijf
waarvan het kennis neemt in het
buitenland is gepleegd;
Overwegende dat artikel 14.7 van
het Internationaal Verdrag inzake
burgerlijke en politieke rechten
geen ander doel heeft dan te verbieden dat na een definitieve vrijspraak of veroordeling ·in een zelfde
land opnieuw vervolgingen zouden
worden ingesteld voor hetzelfde misdrijf;
Dat die bepaling waarin het be-'
ginsel « non bis in idem » is neergelegd en die niet de strekking heeft
de internationale waarde van een
strafvonnis te erkennen, niet van
toepassing is in geval van veroordeling door een buitenlands gerecht;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Over het derde middel:

673

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
20 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie V@ de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps,
P. Vanderveeren, Brussel, D. De Quevry,
Brussel, en F. Roggen, Brussel.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING WEDERRECHTELIJKE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VERDACHTE SCHORSING VAN DE VOORLOPIGE HJ!;CHTENIS.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETEKENING TERMIJN - LAATTIJDIGE BETEKENING - GEVOLGEN.

1° Wanneer een gedetineerde verdachte

in vrijheid wordt gesteld op grond van
een onwettige beslissing van de voorzitter van de rechtbank, zitting houdend in kort geding, wordt de voorlopige hechtenis geschorst tot de dag
waarop de verdachte opnieuw wordt
opgenomen in het huis van arrest na
de vernietiging van de onwettige beschikking door het hot van beroep; de
geldigheidsduur van de titel van de
hechtenis wordt verlengd met het aantal dagen die verlopen zijn tussen de
invrijheidstelling en de wederopneming (1).

Overwegende dat de in het middel
bedoelde doorhalingen in het proces-verbaal van de terechtzitting
van 13 september 1990 geen verband
houden met de vermelding van een
substantiEHe of op straffe van nietig- 1 - - - - - - - - - - - - - - - heid voorgeschreven rechtsvorm, zodat de niet-goedkeuring ervan noch
(1) Zie R.P.D.B., V0 Detention, preventive, nr.
het proces-verbaal noch het bestre- 95; BRAAS, Precis de procedure penale, I, 1950 3,
biz. 444; J. HoEFFLER, Traite de l'instruction
den arrest gebrekkig maakt;
preparatoire en matiere penale, nr. 138; L.
Dat het middel niet kan worden CORNIL, « La loi de defense sociale a !'egard
des anormaux et des delinquants d'habitude
aangenomen;
de 9 avril 1930 », in R.D.P.C., 1930, biz. 837 tot
879 en 1019 tot 1069, nr. 28.
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2° Art. 31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis

1990 voorziet niet in enige nietigheid
of sanctie voor het geval dat het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft aan de verdachte wordt betekend
meer dan 24 uur na de dagtekening
van het arrest; de betekening heeft
geen ander doel dan de termijn van
het cassatieberoep te doen ingaan (2).
(FERAILLE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8909)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de middelen, door eiser aangevoerd in zijn memorie waarvan een
eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd :
Over het tweede middel:

Overwegende dat het op 3 januari
1991 gewezen arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, in weerwil van de laattijdige betekening ervan, een titel van vrijheidsbeneming
opleverde voor de duur van 15 dagen te rekenen van de dagtekening
ervan;
Dat het middel faalt naar recht;
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lopen zijn tussen de invrijheidstelling en de wederopneming in het
huis van arrest;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel:

Overwegende dat artikel 30 van
de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis geen verband houdt met de in het middel
aangevoerde grief;
Dat het middel, in zoverre, niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
artikel 31, § 1, van die wet volgens
hetwelk de arresten waardoor de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, binnen vierentwintig uren
worden betekend aan de verdachte
in de vorm bepaald in artikel 18,
geen enkele nietigheid of sanctie
voorschrijft bij niet-inachtneming
van die rechtsvorm binnen de wetteIijke termijn;
Dat, wat dat betreft, het middel
faalt naar recht;
' En overwegende dat de substantiEHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Over het derde middel:

Overwegende dat, in strijd met
wat het middel aanvoert, de voorlopige hechtenis, wanneer ze wordt
geschorst wegens de invrijheidstelling van de verdachte, nadien verder loopt in de staat waarin ze zich
bevond ten tijde van de schorsing;
Dat de geldigheidsduur van de titel van hechtenis aldus wordt verlengd met het aantal dagen die ver-

----------------i
(2) Cass., 13 feb. 1991, A.R. nr. 8892 (A.C.,
1990-91, supra, nr. 316).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 februari 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E.
Dehant, Namen.
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KAMER -

21 februari 1991

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN AKTE WAARVAN DE OVERSCHRIJVING VERPLICHT IS - NIET OVERGESCHREVEN AKTE
- TEGENWERPBAARHEID - DERDE DIE ZONDER BEDROG HEEFT GECONTRACTEERD
BEGRIP.

Wanneer een derde bij het sluiten van
het contract wetenschap heeft van het
bestaan van de vroegere overeenkomst
tot overdracht van de eigendom van
een onroerend goed, wordt hij geacht
te hebben gecontracteerd met bedrog,
in de zin van art. 1 Hypotheekwet. Die
wetenschap moet worden beoordeeld
ten tijde van het ontstaan van het
recht van die derde (1).
(ZINGER T. DUMONT, GERARD E.A.)
ARREST ( Vertaling)

(A.R. nr. 8825)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1328, 1582, 1583 van het
Burgerlijk Wetboek en 1, eerste lid, van
de Hypotheekwet van 16 december 1851,
zijnde titel XVIII • Voorrechten en Hypotheken » van boek III van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest erop wijst
• dat de echtgenoten Dumont (de verweerders), om zich op hun koopakte tegen Zinger (eiser) te kunnen beroepen
op grond dat hij de eigendom van het litigieuze onroerend goed niet zonder bedrog heeft verkregen, moet bewijzen :
1) dat de akte die zij aan Zinger willen
willen tegenwerpen van een vroegere datum is dan die waarop laatstgenoemde
het eigendomsrecht heeft verkregen dat
hij op het onroerend goed beweert te
hebben; 2) dat Zinger (uiteraard anders

675

dan door de overschrijving ervan) op de
hoogte was van die akte, toen hijzelf het
onroerend goed aankocht waarop hij een
eigendomsrecht beweert te hebben; (...)
dat nu de tussen Ballieu en Zinger (ei_ser) op 16 januari 1987 gesloten voorlopige verkoopovereenkomst niet is geregistreerd en in ieder geval geen vaste
dagtekening had voor derden, die de
echtgenoten Dumont (de verweerders) te
zijnen opzichte waren, die datum niet in
aanmerking kan worden genomen; dat
door de echtgenoten Dumont, aileen 5 januari 1987 als vaste dagtekening in aanmerking kan komen, vermits juist op die
datum de koop Ballieu-Zinger bij authentieke akte is vastgesteld; de echtenoten
Dumont-Gerard moeten aantonen dat
Zinger op 5 februari 1987, dat wil zeggen
de dag waarop hij van Ballieu de eigendom van · het litigieuze onroerend goed
heeft verkregen, niet te goeder trouw
was, omdat hij wist dat het onroerend
goed door de Bourse immobiliere beige,
lasthebber van Ballieu, was verkocht •;
dat het bestreden arrest beslist: « dat uit
de omstandige uiteenzetting van de feiten en de ondervragingen (lees: verhoor)
op persoonlijke verschijning, voor de
rechtbank (op 5 oktober 1987) en achteraf voor het hof (van beroep, op 7 juni
1988 en 28 februari 1989) duidelijk blijkt
dat Zinger wetenschap had van de verkoop tussen de vertegenwoordiger van
Baillieu en de echtgenoten Dumont-Gerard en van de moeilijkheden in dat verband, waardoor notaris Duchateau niet
kon optreden; dat hij dus op 5 februari
1987 niet te goeder trouw was, in de zin
van artikel 1 van de Hypotheekwet; (... )
dat de echtgenoten Dumont-Gerard om
zich op hun akte tegen Zinger te kunnen
beroepen, aldus het op hen rustend bewijs hebben geleverd •,

terwijl artikel 1, eerste lid, in fine, van
de Hypotheekwet van 16 december 1851
bepaalt dat de akte van verkoop van een
onroerend goed, die niet is overgeschreven, aileen kan worden aangevoerd tegen de derde die te kwader trouw heeft
gecontracteerd; de goede trouw moet
worden beoordeeld « op het ogenblik dat
het recht (van de derde) ontstaat •, dat
wil zeggen op het ogenblik dat, zo bepaalt voormeld artikel 1, hij met de verkoper van het onroerend goed heeft • gecontracteerd •; latere kwade trouw niet
belet dat een derde zich kan beroepen op
het gebrek aan overschrijving; te dezen
(1) Cass., 21 juli 1932 (Bull. en Pas., 1932, I, het recht van eiser op het litigieuze on42); 3 mei 1956 (ibid., 1956, I, 928) met voetnoot roerend goed is ontstaan toen de voorlo1; 19 maart 1965 (ibid., 1965, I, 761).
,pige _koopovereenkomst tussen Ballieu
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en eiser is ondertekend, namelijk op 16
januari 1987, daar de koop tussen partijen voltrokken is en de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de
verkoper verkrijgt, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs (artikel 1582 en 1583 van het Burgerlijk
Wetboek); het feit dat de koop (cf. p. 8,
tweede lid, van het arrest) « tussen Ballieu en eiser op 16 januari 1987 gesloten » geen vaste dagtekening had ten
aanzien van de verweerders, met die regel geen verband houdt; met andere
woorden, het feit dat de voorlopige koopovereenkomst niet is geregistreerd en
derhalve het feit dat de voorlopige koopovereenkomst geen dagtekening had ten
aanzien van derden(artikel 1328 van het
Burgerlijk Wetboek), niet beletten dat eiser met Ballieu op 16 januari 1987 « gecontracteerd » had en dat hij sinds die
dag van het onroerend goed eigenaar
was geworden ingevolge de translatieve
werking van de koopovereenkomst; daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat
aanneemt dat Ballieu op 16 januari 1987,
volgens een op die dag « gesloten • voorlopige koopovereenkomst persoonlijk het
litigieuze onroerend goed aan Zinger (eiser) voor 1.500.000 frank verkocht heeft
(cf. p. 3 en p. 8 van het arrest), niet naar
recht kon beslissen (schending van de
artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk
Wetboek) dat eiser de eigendom van het
onroerend goed van Ballieu eerst op 5 februari 1987 heeft verkregen (cf. p. 8 van
het arrest), en evenmin (schending van
de artikelen 1, eerste lid, van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 1328
van het Burgerlijk Wetboek) en om te
oordelen of eiser te goeder trouw was,
rekening moet worden gehouden met die
datum, dus niet met de dag waarop hij
met de verkoper van het onroerend goed
heeft gecontracteerd, maar met de dag
waarop, overeenkomstig artikel 1328 van
het Burgerlijk Wetboek, de koop door
het verlijden van de authentieke akte
ten aanzien van de verweerders vaste
dagtekening heeft verkregen :

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat la Bourse immobiliere belge, lasthebber van Roger Ballieu, op 15 september 1986
bij onderhandse akte aan de echtgenoten Paul Dumont en Claudette
Gerard (thans verweerders) het onroerend goed van voornoemde Hallieu had verkocht, dat de authentieke koopakte op 3 februari 1987
diende te worden verleden, maar
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dat dit niet heeft plaatsgehad, dat
op diezelfde dag van 3 februari 1987
de echtgenoten Dumont-Gerard de
met de Bourse immobliere overeengekomen onderhandse akte hadden
doen registreren, dat de heer Hallieu op 16 januari 1987 hetzelfde onroerend goed persoonlijk aan eiser
had verkocht en dat de authentieke
akte van verkoop tussen Ballieu P.n
Zinger, op 5 februari 1987 is verleden en dezelfde dag op de bewaring
der hypotheken is overgeschreven;
Overwegende dat het bestreden
arrest beslist dat de op 5 februari
1987 tussen Roger Ballieu en eiser
verl~den authentieke akte van verkoop tussen Roger Ballieu en eiser,
die dezelfde dag is overgeschreven,
tegen de echtgenoten, de verweerders, niet kan worden tegengeworpen, op grond voornamelijk dat eiser op die dag van 5 februari 1987
op de hoogte was van de tussen de
lasthebber van Ballieu en voornoemde echtgenoten overeengekomen
koop en dat hij aldus niet te goeder
trouw was, in de zin van artikel 1
van de Hypotheekwet van 16 december 1851;
Overwegende dat de derde wordt
geacht met bedrog te hebben gecontracteerd, in de zin van artikel 1 van
de Hypotheekwet van 16 december
1851, op voorwaarde dat hij bij het
sluiten van het contract wetenschap
heeft van het bestaan van de vroegere overeenkomst tot overdracht
van de eigendom van het onroerend
goed; dat die wetenschap moet worden beoordeeld op het ogenblik dat
het recht van die derde ontstaat, dat
wil zeggen op de datum van 16 januari 1987 die, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, de
datum is waarop tussen eiser en
Ballieu een wederkerige verkoopbelofte was overeengekomen;
Dat het hof van beroep, doordat
het niet is uitgegaan van de datum
van 16 januari 1987, maar wel van
die van 5 februari 1987, te weten de
datum waarop de authentieke koop-
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akte is verleden en overgeschreven,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het 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.
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(INTERBREW BELGIUM N.V. T. DUPUIS; FOUI:\NY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8923)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1989 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;

Over het middel: schending van de artikelen 1165, 1717 van bet Burgerlijk
Wetboek, 10, 11, 13, 14, 18, 20 van afdeling 2bis: « Regels betreffende de handelshuur in bet bijzonder », van hoofdstuk 2 van titel VIII, van boek II van bet
Burgerlijk Wetboek, 1, inzonderheid § 3,
2, 3 van de wet van 23 december 1980 tot
22 februari 1991 - 1• kamer - Voor- tijdelijke regeling van de huur- en andezitter en verslaggever: de h. Rappe, re overeenkomsten die bet genot van
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende een onroerend goed verlenen, 1, inzonconclusie van de h. Janssens de Bistho- derheid, § 3, 2, 3 van de wet van 24 deven, advocaat-generaal - Advocaten : cember 1981 tot tijdelijke regeling van
mrs. De Bruyn en Delahaye.
de huur- en andere overeenkomsten die
bet genot van een onroerend goed verlenen, 1, inzonderheid § 3, 2, 3 van de wet
van 30 december 1982 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die bet genot van een onroerend goed verlenen, 10 van de wet van
29 december 1983 betreffende de huur
van onroerende goederen, en 97 van de
Grondwet,
doordat bet bestreden vonnis beslist
dat de overeenkomst d.d. 10 april 1981
Nr. 338
tussen eiseres en verweerster « een nieuwe huurovereenkomst van oorspronkelijke onderhuur • is en dat « deswege ar1e KAMER - 21 februari 1991
tikel 2, § 1, van de wetten van 23
december 1980, 24 december 1981, 30 december 1982 en artikel 10 van de wet
HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS- van 29 december 1983 moeten worden
HUUR - HUURHERNIEUWING - BEGRIP.
toegepast » op grand dat « de op 10 april
1981 gesloten overeenkomst de huuroverIedere verlenging van de oorspronkelijke eenkomst heeft beiHndigd, die op 1 jahandelshuurovereenkomst, waardoor nuari 1980 van rechtswege voor onbede huurders het bij die huurovereen- paalde tijd was hernieuwd •, dat « de
komst bedongen genot van het han- overeenkomst tussen de eigenaars van
delspand ononderbroken blijven heb- bet gebouw en (eiseres) een oorspronkeben, inzonderheid de huurverlenging lijke huurovereenkomst is en geen hertoegestaan ook al konden de huurders nieuwing van de hoofdhuurovereenkomst
geen huurhernieuwing meer aanvra- en dat de overeenkomst van onderhuur
gen, komt neer op de hernieuwing van noodzakelijk van dezelfde aard is als de
de huur in de zin van art. 13 Handels- hoofdovereenkomst »,
huurwet (1).
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen
3 van de wet van 23 december 1980, 3
van de wet van 24 december 1981 en 3
(1) Cass., 7 mei 1981, A.R. nr. 3127 (AC., van de wet van 30 december 1982 weliswaar bepalen dat « bet bedrag van de
1980-81, nr. 510).
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huur bepaald overeenkomstig artikel 2
van dezelfde wetten, respectievelijk van
toepassing blijft tot 31 december 1981,
1982 en 1983, zelfs wanneer de huurovereenkomst vernieuwd wordt tussen dezelfde partijen », artikel 1, § 3, van elk van
de genoemde wetten de toepassing ervan
op de handelshuurovereenkomsten evenwei uitsluit in de mate waarin ·hiervoor
bijzondere wettelijke bepalingen gelden,
inzonderheid inzake hiernieuwing; anderzijds, de hernieuwing in der minne
van een handelshuur die, overeenkomstig artikel 14, derde lid, van afdeling
2bis « Regels betreffende handelshuur in
het bijzonder », van hoofdstuk 2, van titel VIII, van boek II, van het Burgerlijk
Wetboek stilzwijgend is verlengd, een
hernieuwing in de zin van die ' wet uitmaakt; de partijen in een stilzwijgend
verlengde handelshuurovereenk9mst bijgevolg, onder de gelding van de in aanhef van het middel aangewezen blokkeringswetten van 23 december 1980, 24
december 1981 en 30 december 1982, het
bedrag van de huurprijs, die van toepassing was op de hernieuwing in ·der minne van hun huurovereenkomst voor een
bepaalde tijd, vrij konden overeenkomen; daaruit volgt dat het bestreden vonnis: 1° het wettelijk begrip hernieuwing
inzake handelshuurovereenkomsten miskent (schending van de artikelen 13, 14,
18 en 20 van de afdeling 2bis « Regels
betreffende de handelshuur in het bijzonder », van hoofdstuk 2, van titel VIII,
van boek II van het Burgerlijk Wetboek)
door te beslissen dat de overeenkomst
van 10 april 1981 tot hernieuwing in der
minne van de handelshuurovereenkomst
tussen de partijen voor een duur van negen jaar een volledig nieuwe huurovereenkomst uitmaakte en niet als een hernieuwing kon worden aangemerkt; 2° het
toepassingsgebied van de in de aanhef
van het middel aangewezen wetten van
23 december 1980, 24 december 1981 en
30 december 1982 op onwettige wijze uitbreidt (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen en inzoriderheid
van de artikelen 1, § 3, 2 en 3 van de genoemde wetten van 23 december 1980, 24
december 1981 en 30 december 1982)
door te beslissen dat de huurprijs van de
hernieuwde huurovereenkomst in de
overeenkomst van hernieuwing van 10
april 1981 niet vrij kon worden bepaald;
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van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen, voor de periode van 1 januari 1981 tot 31
december 1981, in artikel 2, § 1, bepaalt dat het bedrag van de huur
dat wettelijk eisbaar is het bedrag
van 31 december 1980 is, verhoogd
met 6 %;
Dat artikel 1, § 3, van dezelfde
wet bepaalt dat zij niet van toepassing is, inzonderheid op handelshuurovereenkomsten, in de mate
waarin hiervoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden;
Overwegende dat de parlementaire voorbereiding preciseert dat artikel 13 van de wet van 30 april 1951
betreffende het recht op hernieuwing van de huurovereenkomst een
van die bijzondere wettelijke bepalingen is;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis en
van het vonnis alvorens recht te
doen van 18 november 1987 waarnaar het verwijst, blijkt dat de verweerders die met de vennootschap,
in wier rechten eiseres is getreden,
een overeenkomst van handelsonderhuur hadden gesloten, hadden
nagelaten, v66r het verstrijken van
die overeenkomst, regelmatig de
hernieuwing ervan te vragen; dat zij
evenwel in de plaatsen werden gelaten en nadien de litigieuze overeenkomst van 10 april 1981 hadden gesloten, die volgens het bestreden
vonnis « een nieuwe onderhuurovereenkomst » uitmaakt waarop artikel
2, § 1, van de wet van 23 december
1980 van toepassing is;
Overwegende dat, hoewel de verlenging die is toegestaan niettegenstaande de huurders geen huurhernieuwing meer konden aanvragen,
een nieuwe overeenstemming van
de partijen vereist, zodat « een nieuwe huurovereenkomst » tot stand
komt, die omstandigheid niet wegneemt dat een dergelijke verlenging,
Wat het eerste onderdeel betreft : waardoor de huurders het bij de
Overwegende dat de wet van 23 oorspronkelijke huurovereenkomst
december 1980 tot tijdelijke regeling bedongen genot van het pand onon-
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derbroken blijven hebben, een hernieuwing van die huurovereenkomst
in de zin van artikel 13 van de Handelshuurovereenkomstenwet
uitmaakt;
Dat het bestreden vonnis, door in
het middel weergegeven overwegingen, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt dat de overeenkomst
van 10 april 1981 een nieuwe onderhuurovereenkomst uitmaakt die onderworpen is aan de beperkingen
bepaald bij artikel 2, § 1, van de wet
van 23 december 1980;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, zonder de andere
onderdelen te moeten onderzoeken
die tot geen ruimere vernietiging
kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak
doet over de vordering tot betaling
van achterstallige huur en over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd
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 Bergen, zitting
houdend in hoger beroep.
21 februari 1991 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Simont en Draps.
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KAMER -

Ingevolge de artt. 1108 en 1129 B. W. is
voor de geldigheid van een overeenkomst vereist dat een bepaald voorwerp de inhoud van de verbintenis
vormt en dat dit voorwerp bepaald of
althans bepaalbaar is. Het voorwerp is
bepaalbaar wanneer het contract objectieve elementen bevat waardoor het
kan worden bepaald zonder dat een
nieuw akkoord tussen de partijen nodig is (1).
(G.B.-INNO-B.M. N.V.
T. GLIKSBERG, MR. PAUQUAY, Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8968)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1108, 1125, 1128, 1129, 1304 en 1338 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de verkoop van
121.000 aandelen van de N.V. Grand Bazar de Liege, zoals deze is vastgesteld in
de tussen verweerder en eiser gevoerde
briefwisseling van 23 en 24 november
1972, nietig verklaart op grand dat: « de
verkoop is gesloten bij wege van briefwisseling: op 23 november 1972 deed (de
eerste verweerder) een vast aanbod om
de aandelen te kopen tegen de vermelde
prijs er uitdrukkelijk aan toevoegend :
" dit aanbod geldt op voorwaarde dat uw
vennootschap, met het oog op de opening
van hobbycenters, de garden-center in
Herstal en een vestiging op het terrein
dat u in Drogenbos bezit, waar de Priba
2000 is, ter beschikking stelt van de
Grand Bazar op de Place Saint-Lambert,
zulks tegen voordelige en normale
marktvoorwaarden ". Op 24 november
1972 aanvaardde (eiseres) dat aanbod;
(...) (de eerste verweerder) tot staving
van de vordering tot nietigverklaring

21 februari 1991

OVEREENKOMST -

BESTANDDELEN VOORWERP - BEPAALD VOORWERP - BEPAALD EN BEPAALBAAR VOORWERP - BEGRIP,

(1) Zie Cass., 20 juni 1934 (Bull. en Pas.,
1934, I, 332); P.A. FORIERS, « L'objet et Ia cause
du contrat » in Les obligations contractuelles,
uitg. Jeune Barreau 1984, biz. 101 e.v.; P. VAN
OMMESLAClHE, • Les obligations, examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1975, biz. 455, nr. 21.
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aanvoert dat moet worden aangenomen
dat de verbintenissen bij het sluiten van
de koop niet voldoende bepaald of bepaalbaar zijn; uit de artikelen 1108 en
1129 van het Burgerlijk Wetboek volgt
dat het voorwerp van de verbintenis bepaald of althans bepaaldbaar moet zijn;
het voorwerp wei bepaald of bepaalbaar
is, als het contract objectieve elementen
bevat waardoor het kan worden bepaald
zonder dat een nieuw akkoord tussen de
partijen nodig is; ( ...) dat de brieven van
23 en 24 november 1972 niet ander bepalen wat diende te worden verstaan onder
" voordelige voorwaarden " en onder
" normale voorwaarden ", nu die beide
uitdrukkingen trouwens enigszins tegenstrijdig zijn, in zoverre voordelige voorwaarden voor de ene partij voor de andere abnormaal konden lijken; dat men
noch weet voor wie de overeenkomst
voordelig moest zijn, noch waarop de
partijen moeten steunen om de overeenkomst als " normaal " te beschouwen; dat
in de overeenkomst zelfs niet vermeld is
op welke wijze de terbeschikkingstelling
moest gebeuren; dat er in de brieven tussen (de eerste verweerder) en de N.V. Inno-B.M. van 17 januari en 3 februari
1973 sprake is van een eventuele aankoop van de terreinen, veeleer dan van
huurovereenkomsten, wat erop wijst dat
de partijen tot geen akkoord zijn gekomen over een koop of verhuring of enige
andere rechtsvorm; dat de partijen ten
gevolge van deze lacunes verplicht waren vanaf december 1972 te onderhandelen over de voorwaarden van de terbeschikkingstelling, maar dat zij het niet
dadelijk eens waren over de berekening
van de huurprijzen of over de duur en de
aanvang van de huurovereenkomsten en
evenmin, meer in het algemeen, over de
gezamenlijke voorwaarden ervan en over
hun eventueel intuitu personae karakter,
en uiteindelijk evenmin over de omschrijving van de hobby-centers; dat uit
de tijdens het debat overgelegde brieven
blijkt dat er tussen de partijen tal van
ernstige meningsverschillen qestonden
(zie de briefwisseling tussen januari en
mei 1973); dat vooraf in verband met het
begrip "hobby-center" (eiseres) de koopwaren, die GBL er had kunnen verkopen, strikt wou beperken, terwijl (de eerste verweerder) het veel ruimer opvatte;
dat uit de discussies daarover blijkt dat
de partijen, hoewel het om een naar beweren " gewone " zaak ging, het niet
eens zijn geworden over de inhoud ervan
(zie onder meer de brief van 29 november 1973 van een van de raadslieden van
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de eerste verweerder); dat uit het voorgaande volgt dat het voorwerp van de
verbintenis van (eiseres) niet kon worden bepaald tenzij door latere akkoorden
tussen de partijen, zonder dat de overeenkomst enige richtlijn verschaft om
partijen toe te Iaten te achterhalen wat
juist overeengekomen werd; dat de rechter zich niet in de plaats mag stellen van
de partijen om te bepalen wat het voorwerp is van een wezenlijke voorwaarde
van de overeenkomst (Foriers, L'objet et
la cause du contrat, in Les obligations
contractuelles, uitg. Jeune Barreau de
Bruxelles, 1984, p. 120, nr. 10); dat het
niet voldoende is te zeggen, zoals (eiseres) dit doet, dat de vestiging zelf vaststand om eruit af te leiden dat het voorwerp van haar verbintenis voldoende
bepaald was, als in de overeenkomst
niets vermeld stond over de voorwaarden
waaronder die terreinen ter beschikking
werden gesteld en evenmin werd bepaald hoe die voorwaarden later zouden
kunnen worden vastgelegd; dat (eiseres)
tevergeefs aanvoert dat de partijen, in
juni-juli 1973, uiteindelijk akkoord zijn
geraakt over de litigieuze punten, behalve over de omschrijving van de " hobbycenter "; dat de bepaalbaarheid van het
voorwerp van een verbintenis op het
ogenblik dat het contract wordt gesloten
moet worden beoordeeld, zonder dat rekening mag worden gehouden met latere
gebeurtenissen; dat de overeenkomst van
november 1972, met betrekking tot een
van de wezenlijke verbintenissen, geen
bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft,
dienvolgens nietig is; (eiseres) bijgevolg
de prijs van de overdracht van de aandelen (aan de eerste verweerder) moet terugbetalen »,

terwijl, ...
derde onderdeel, het voorwerp van een
verbintenis bij het ontstaan ervan aileen
bepaalbaar moet zijn, ook als het niet
dadelijk bepaald is; dat voorwerp derhalve heel goed kan worden bepaald op basis van elementen van na het sluiten van
het contract; het arrest, in zoverre het de
overeenkomst van de partijen nietig verklaart omdat de inhoud van de verbintenis die als wezenlijk wordt beschouwd,
namelijk dat twee terreinen ter beschikking worden gesteld, bij het sluiten van
de overeenkomst niet bepaald is, en beslist dat hetgeen na die overeenkomst is
gebeurd, en onder meer het akkoord tussen de partijen waarop eiseres zich in
haar conclusie beriep, niets ter zake doet
om te oordelen of het voorwerp van de

Nr. 340

HOF VAN

bewuste verbintenis bepaalbaar is, de artikelen 1108 en 1129 van het Burgerlijk
Wetboek schendt);

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat luidens de artikelen 1108 en 1129 van het Burgerlijk Wetboek voor de geldigheid van
een overeenkomst vereist is dat een
bepaald voorwerp de inhoud van de
verbintenis vormt en dat dit voorwerp bepaald of althans bepaalbaar
is;
Overwegende dat het arrest zegt
dat « het voorwerp bepaalbaar is,
als het contract objectieve elementen bevat waardoor het kan worden
bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen de partijen nodig is »;
Dat uit de in het middel weergegeven overwegingen van het arrest
volgt dat het hof van beroep de feitelijke elementen heeft vastgesteld
waaruit het heeft afgeleid dat het
voorwerp van de verbintenis « niet
kon worden bepaald, tenzij door latere akkoorden tussen de partijen,
zonder dat de overeenkomst enige
richtlijn verschaft om het de partijen mogelijk te maken te achterhalen wat juist overeen te komen
was»,
Dat het hof van beroep, na het later tussen de partijen gesloten akkoord te hebben afgewezen, naar
recht beslist dat de overeenkomst
van november 1972 nietig was, daar
zij voor een van de wezenlijke verbintenissen geen bepaald of bepaalbaar voorwerp had;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

CASSAT!~
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21 februari 1991

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING - WEGWERKZAAMHEDENBELASTING - AANPALENDE EIGENAAR - BEGRIP.

Stelt de bestendige deputatie vast dat
tussen een erf en de openbare weg
waaraan werk is uitgevoerd, een
aan de Staat toebehorend perceel ligt,
maar dat bedoeld erf niettemin rechtstreeks voordeel haalt uit de aanleg
van de weg, dan beslist zij naar recht
dat de eigenaar van dat erf een aanpalende eigenaar is, in de zin van een ge~
meenteverordening tot invoering van
belasting op de wegwerkzaamheden
ten name van de aanpalende eigenaar
(1).

(HELIN T. GEMEENTE EIGENBRAKEL)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1057 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 1 juni 1989 door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in I----------------(1) Cass., 29 okt, 1968 (A.C., 1969, 233).
de kosten.
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Over het tweede middel: schending
van de artikelen 25, tweede lid, van de
Grondwet en 2 van de belastingverordening van 31 augustus 1987 van verweerster « tot terugbetaling van de aankoop
van grondinnemingen voor het uitvoeren
van wegenwerken •,
doordat de bestreden beslissing afwijzend beschikt op eisers bezwaarschrift
d.d. 28 april 1988 tegen de belasting tot
terugbetaling voor de aankoop van
grondinnemingen voor het uitvoeren van
wegenwerken (artikel 000.182) die verweerster voor het belastingjaar 1987
heeft gevestigd, op grond dat: « ( .••)
Overwegende dat een beslissing van de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant van 8 maart 1988 inderdaad aanneemt dat een strook grond
paalt aan de achtertuin van de eigendom
van de bezwaarindiener en die eigendom
scheidt van de weg van de rue de Neuville; overwegende evenwel dat de bewoordingen van een gemeentereglement
waarbij een wegenbelasting wordt geheven ten laste van alle aanpalende eigenaars langs de openbare wegen waar die
grondwerken worden uitgevoerd, niet betekenen dat die eigenaars rechtstreeks
aan de openbare weg moeten palen,
maar dat zij op een dusdanige wijze
langs de weg waar die werken worden
uitgevoerd moeten zijn gelegen dat zij
rechtstreeks voordeel halen uit de aanleg
van de weg (Cass., 29 oktober 1968,
Journ. prat. dr. fisc. et fin., 1969, blz. 19);
overwegende dat het bestaan van een
perceel grond dat eigendom van de Staat
is, tussen de eigendom van de bezwaarindiener en de openbare weg, niet belet
dat de belastingplichtige rechtstreeks
voordeel haalt uit de wegenwerken
(Cass., 29 oktober 1968, ibidem); overwegende dat de bezwaarindiener aanvoert
dat een strook grond, waarvan hij eigenaar is, zijn eigendom van de openbare
weg scheidt; dat hij evenwel niet ontkent
dat zijn eigendom door die wegenwerken
een meerwaarde zal verkrijgen; dat hij
daaruit derhalve voordeel haalt •,
terwijl, eerste onderdeel, de uitdrukking « aan de openbare weg aanpalende
eigenaar • uit artikel 2 van de voornoemde belastingverordening van 31 augustus
1987, in die zin moeten worden uitgelegd
dat het gaat om de eigenaar van een
stuk grond dat langs de openbare weg is
gelegen - wat niet het geval is voor eiser -; zulks des te meer het geval is nu
de gemeentelijke belastingverordeningen
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strikt moeten worden uitgelegd; daaruit
volgt dat de bestreden beslissing dat artikel 2 verkeerd heeft uitgelegd;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bewoordingen « aanpalende aan de openbare
weg » niet betekenen dat de eigendom rechtstreeks aan die weg moet
palen, maar dat hij dusdanig langs
de weg waar het werk wordt uitgevoerd moet gelegen zijn dat hij
rechtstreeks voordeel haalt uit de
aanleg van de weg; dat de bestreden
beslissing die oordeelt dat het bestaan van een perceel grond, dat eigendom is van de Staat, tussen eisers eigendom en de openbare weg,
niet belet dat eiser voordeel haalt
uit de wegenwerken en die vaststelt
dat eiser te dezen niet ontkent « dat
die wegenwerken aan zijn eigendom
een meerwaarde zullen verschaffen », zijn beslissing, dat de bewuste
eigendom aan de openbare weg
paalt, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

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

21 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Dassesse en D. Lagasse, Brussel.

- - - - - - - - --------_--:;-_;:--=:_-_::;:::;-_::;::-_;:-_=

Nr. 341

HOF VAN CASSATIE

Nr. 341

1• KAMER - 22 februari 1991

KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER IN KORT GEDING - VORDERING
TOT STOPZETTING VAN WERKEN.

Wanneer een kustgemeente de ondergrand van de zeedijk en van het
strandduin heeft verkocht voor het
aanleggen van ondergrondse garages
op de zeedijk, worden de artt. 537 en
538 B. W. niet miskend door de rechter
in kort geding die, zonder zich ten
gronde uit te spreken over de rechten
van de partijen, de afwijzing van de
bij hem aanhangige vordering tot stopzetting van de werken laat steunen op
de vaststellingen dat geen enkele wettekst verbiedt de ondergrond te scheiden van de bovengrond en die ondergrand te verkopen en dat de bovengrond zijn openbare bestemming behoudt. (Artt. 584 en 1039 Ger.W.) (1).
(CHRISTEYNS, D'HONDT T. OOSTDUINPARKING
N.V., GEMEENTE KOKSIJDE, CONDECO N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6340)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 537 en 538
. van het Gerechtelijk Wetboek, 807 en
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
van het beschikkingsbeginsel volgens
hetwelk de partijen de grenzen van het
geschil bepalen, en van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
(1) Zie Cass., 11 sept. 1964 (Bull. en Pas.,
1965, 29); Raad van State, 18 maart 1969, redenen (R. W., 1969-1970, kol. 386 e.v., inzonderheid 398); WIGNY, Droit administratif, Principes g{meraux, druk 1962, nr. 315; DERINE, VAN
NESTE en VANDENBERGHE, Zakenrecht, deel I.
A, druk 1974, nr. 98, B, blz.187-188; VAN NESTE
« Domeingoederen •, biz. I.B.2.7, in Het onroerend goed in de praktijk, band I, druk 1980,
door DERINE, e.a.
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doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat de vordering de stopzetting beoogde van het geheel van werken van
aanleg .van ondergrondse garages op de
zeedijk van Oostduinkerke met inrijhellingen in de Annastraat en de Trumelet
Faberstraat en trappenhuizen, dat de
spoedeisendheid voldoende werd aangetoond en dat de eisers aanvoerden dat
een inbreuk werd gepleegd op de schenkingsakte betreffende de litigieuze goederen, dat door de inrijhellingen een
deel van de bovengrond verdwijnt en het
verkeer wordt belemmerd, dat de hovengrand tot het wegennet behoort en niet
kan gedesaffecteerd worden en artikel
537 van het Burgerlijk Wetboek verhindert erover te beschikken, oordeelt dat :
« artikel 537 B.W., alinea 2, bepaalt dat
goederen die niet aan bijzondere personen toebehoren beheerd worden en aileen kunnen vervreemd worden met inachtneming van de vormen en overeenkomstig de regels die daarvoor in het
bijzonder bepaald zijn; het dus onjuist
(is) als algemene regel te stellen dat dergelijke goederen niet kunnen vervreemd
worden; de termen van de ingeroepen
wetsbepaling uitdrukkelijk het tegenovergestelde beginsel voorop(stellen); een
openbaar bestuur dat eigenaar is van
goederen uit dit eigendomsrecht bepaalde bevoegdheden (put) die zoals voor elke bijzondere persoon voortvloeien uit
het feit van eigenaar te zijn; (het) daarnaast een specifiek administratief recht
(heeft) dat de continui'teit van de bestemming tegen de handelingen van particulieren moet vrijwaren •; meer in het bijzonder stelt dat : « een openbaar bestuur
(principieel het) recht (heeft) een deel
van het domein aan zijn bestemming te
onttrekken zelfs met winstoogmerken en
het recht om een vergoeding te krijgen,
gelijk aan de verkoopwaarde van het
goed, nadat het aan zijn bestemming
onttrokken is; (...) slechts vervreemdingen verboden (zijn) die strijdig zijn met
de bestemming; wanneer aan die bestemming een einde wordt gemaakt een
goed wei (kan) worden vervreemd •; met
betrekking tot de ondergrond van de zeedijk, waarover betwisting, oordeelt dat :
• ook geen enkele wettekst de gemeente
(principieel) verbiedt de ondergrond te
scheiden van de bovengrond en die ondergrond over te dragen of te verkopen •
en besluit : dat « de besproken vervreemding door de gemeente Koksijde (... ) wat
de ondergrond van de zeedijk en het
strandduin betreft, op eerste zicht (dus)
niet in strijd (is) met c;lit be~insel •; met
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betrekking tot de vraag of er vervreemding van de bovengrond plaatsvond, inzonderheid wat de trappenhuizen en de
inrijhellingen in de straten betreft, oordeelt dat: « voorzien (is) dat de verkoper
(de overheid) eigenaar wordt van aile boven-infrastructuurwerken, van de trappenhuizen en van de in- en uitritten,
evenals van de geplande ondergrondse
koker en trapuitgang naast het zwembad », en dat « hieruit volgt dat er geen
vervreemding gebeurt van de bovengrond », en stelt dat « de gemeente de
bovengrond niet (heeft) afgewend van
zijn bestemming •, om in het algemeen
te besluiten dat : « uit hetgeen voorafgaat
moet blijken dat er geen grove feitelijkheden zijn aangetoond die de rechter in
kort geding moeten toelaten voorlopig
een einde te steilen aan een kennelijk
onrechtmatig optreden van (verweersters) »,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 537, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, goederen die niet
aan bijzondere personen toebehoren, beheerd worden en aileen kunnen worden
vervreemd met inachtneming van de vormen en overeenkomstig de regels die·
daarvoor in het bijzonder bepaald zijn;
overeenkomstig de niet-limitatieve opsomming van artikel 538 van het Burgerlijk Wetboek de wegen, banen en straten
die ten laste van de Staat zijn, maar ook
de stranden (... ) worden beschouwd als
behorend tot het openbaar domein, en
meer in het algemeen aile goederen die
uit hun aard of door een handeling van
de bevoegde overheid tot het openbaar
gebruik bestemd zijn, deel uitmaken van
het openbaar domein; overeenkomstig
artikel 537 van het Burgerlijk Wetboek
de vervreemding van een onroerend
goed dat tot het openbaar domein behoort in beginsel onmogelijk is, dat wil
zeggen dat dergelijke goederen niet kunnen vervreemd worden zolang zij voor
het gebruik door het publiek of voor de
werking van de openbare dienst bestemd
zijn; deze goederen slechts voor vervreemding in aanmerking kunnen komen wanneer zij tot het privaat domein
gaan behoren, dat wil zeggen wanneer
zij het openbaar domein gedesaffecteerd
zijn; dergelijke desaffectatie uit het
openbaar domein slechts mogelijk is
voor wat de goederen betreft die door
hun aard tot het openbaar domein behoren door natuurlijke gebeurtenissen
waardoor de bestemming ·voor het gebruik door eenieder wegvalt of verhinderd wordt; aileen de goederen die door
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een beslissing van de bevoegde overheid
tot het openbaar domein zijn toegetreden door een beslissing van dezelfde
overheid opnieuw uit het openbaar domein kunnen treden; de ondergrond,
maar ook de bovengrond, van wegen,
straten of strand uit hun aard, minstens
krachtens de ..wet, tot het openbaar domein behoren, en derhalve met het oog
op verkoop, slechts uit dit openbaar domein kunnen treden ingevolge een natuurlijke gebeurtenis of krachtens een
tussenkomst van de wetgever; de eiser in
dat verband bij herhaling in conclusie
erop hadden gewezen dat de ondergrond
van de wegen en de dijk bestemd worden of kunnen worden voor algemene
nutsvoorzieningen zoals gas, water,
electriciteit, riolen, en dat de toegankelijkheid tot de ondergrond voor deze gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, van
wezenlijk belang is, zodat het hof van
beroep, door in het algemeen te oordelen
dat ieder openbaar bestuur het recht
heeft een deel van het domein aan zijn
be stemming .te onttrekken, . zelfs met
winstoogmerk, en het recht heeft een
vergoeding te krijgen nadat het goed aan
zijn bestemming is onttrokken en door
te stellen dat geen enkele wettekst verbiedt de ondergrond te scheiden van de
bovengrond en die ondergrond over te
dragen of te verkopen, om te besluiten
dat de vervreemding door de gemeente
Koksijde van de ondergrond van de zeedijk en het strandduin derhalve op het
eerste zicht het recht tot vervreemding
van goederen die tot het openbaar domein behoren miskent (sche·:~ding van de
artikelen 537 en 538 van het Burgerlijk
Wetboek), minstens niet antwoordt op de
door de eisers in hun conclusie aangevoerde middelen met betrekking tot de
bestemming voor openbaar nut (met name gemeenschappelijke nutsvoorzieningen) van de ondergrond van de litigieuze
onroerende goederen (schending van artikel 97 van de Grondwet);

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de vordering
van de eisers << beoogde de stopzetting van het geheel van werken van
de aanleg van ondergrondse garages
op de zeedijk te Oostduinkerke met
inrijhellingen (... ). en trappenhuizen » en dat de spoedeisendheid ter
zake voldoende is aangetoond, beslist << dat er geen grove feitelijkheden zijn aangetoond die de rechter
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in kort geding moeten toelaten voor22 februari 1991 - 1• kamer - Voorzitlopig een einde te stellen aan een ter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
kennelijk onrechtmatig optreden - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Tilvan (verweersters) »;
lekaerts, advocaat-generaal - AdvocaWat het eerste onderdeel betreft: ten : mrs. Biitzler; De Gryse en Nelissen
Overwegende dat het arrest zich Grade.
ertoe beperkt op grond van de gegevens in rechte en in feite die in het
middel zijn weergegeven, na te gaan
of het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van een maatregel tot bewaring van recht te bevelen;
Dat het oordeelt dat « op eerste
zicht » de besproken vervreemding
door de gemeente Koksijde, wat de Nr. 342
ondergrond van de zeedijk en het
strandduin betreft, niet in strijd is
1° KAMER - 22 februari 1991
met het beginsel dat principieel
geen enkele wettekst verbiedt de ondergrond te scheiden van de bovengrond en die ondergrond over te VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGERLUKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERSTEKVONdragen of te verkopen in zoverre,
NIS NIET BETEKEND BINNEN EEN JAAR zoals het te dezen vaststelt, de boVERZOEK VAN DE VERWEERDER OM DE ZAAK
vengrond verder zijn bestemming
OPNIEUW TE LATEN BERECHTEN- ONTVANbehoudt, en hieruit afleidt dat er
KELIJKHEID.
geen « grove feitelijkheden zijn aangetoond die de rechter in kort ge- Wanneer een verweerder bij verstek is
veroordeeld door een vonnis dat hem
ding moeten toelaten voorlopig een
niet binnen een jaar werd betekend, is
einde te stellen aan een kennelijk
zijn verzoek om met toepassing van
onrechtmatig optreden van (verart. 750 Ger. W., de zaak opnieuw te ]aweersters) »;
ten berechten door de rechter die het
verstekvonnis heeft gewezen, niet ontDat een dergelijke beslissing, die
vankelijk (1). (Art. 806 Ger.W.)
zich ten gronde niet uitspreekt over
de rechten van de partijen, geen
miskenning van de artikelen 537 en 1---------------538 van het Burgerlijk Wetboek inhoudt;
(1) Art. 806 Ger.W. iuidt : « Het verstekvonOverwegende dat het arrest we- nis moet binnen een jaar betekend worden,
anders wordt het ais niet bestaande begens die beslissing niet nader hoef- schouwd
». Die bepaling komt voort uit art.
de te antwoorden op de conclusie 156 van het vroeger Wetboek van Burgerlijke
Rechtspieging. De oorsprong van art. 156 was
van de eisers;
te vinden dat dikwijis was vastgesteid
Dat het onderdeel niet kan wor- hierin
dat een persoon bij verstek was veroordeeid
den aangenomen;
en het vonnis in kracht van gewijsde was ge-

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

gaan zonder dat hij kennis had van de dagvaarding en van de veroordeling : om dit onmogelijk te maken werd art. 156 ingesteid (DE
CORTE en LAENENS in nota onder R.E.A. Antwerpen, 25 okt. 1979, jn Jus., 1979-80, biz. 202
tot 206, inzonderheid nrs. 3 en 5, en in « De
verstekprocedure en de taak van de rechter bij
verstek » in T.P.R., 1980, biz. 447 e.v., inzonderheid nrs. 78 en 80). Art. 806 Ger.W. strekt
ertoe - zoais art. 156 van het vroeger Wetboek
van Burgerlijke Rechtspieging - de bij ver-

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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(SMIALEK T. HYDRAULIC EXCAVATION N.V.,
ALGEMENE AANNEMINGSMAATSC:HAPPIJ D.
BLANCKEVOORT & ZOON B.V. •, NAAR NEDERLANDS RECHT)
«

ARREST

(A.R. Nr. 7108)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: scbending van de artikelen 750, 803, 806 van bet Gerecbtelijk
Wetboek en van bet algemeen recbtsbeginsel van bet recbt van verdediging,
doordat bet bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat bij vonnis d.d. 4
maart 1982, gewezen bij verstek ten laste
van eiser, deze laatste veroordeeld werd
tot betaling van een vergoeding, groot
2.044.229 frank in hoofdsom ten voordele
van de partijen Hydex en Blankevoort
en dat Smialek, bij conclusie neergelegd
ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg op 31 juli 1986, liet gelden dat bet
vonnis van 4 maart 1982 als niet bestaande moest bescbouwd worden, daar
bet niet binnen bet jaar betekend werd
en de zaak opnieuw moest berecht worden in die zin onder andere dat de oor(Vervolg noot van vorige biz.)
stek veroordeelde partij te .beschermen. Die
bepaling is niet van openbare orde maar wel
van dwingend recht en kan derhalve enkel
worden ingeroepen door de beschermde partij,
d.i. door de bij verstek veroordeelde partij die
de exceptie kan inroepen zodra de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt nagestreefd door
de partij die het verkregen heeft; de rechtbank mag niet ambtshalve de exceptie opwerpen en de bij verstek veroordeelde partij kan,
na de uitspraak van het vonnis, van de exceptie afstand doen door, bij voorbeeld, het vonnis uit te voeren of erin te berusten (DE CoRTE en LAENENS in nota onder R.E.A. Antwerpen, 25 oktober 1979, op. cit., inzonderheid nrs.
7 tot 21, en in • De verstekprocedure en de
taak van de rechter bij verstek », op. cit., nr.
80; FETrWEIS, Manuel de procedure civile, druk
1987, nrs. 400 tot 402; LAENENS, « Kroniek van
het Gerechtelijk Recht (1985-1986/1096-1987) »,
in R. W., 1988-89, blz. 761 e.v., inzonderheid nr.
30).
Art. 806 Ger.W. betreft alleen het verstekvonnis maar laat de bij verstek gevoerde procedure bestaan. Dit brengt mee dat de eisende
partij die het verstekvonnis heeft verkregen
dat niet werd betekend binnen een jaar, na.
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spronkelijke vordering verjaard moest
worden verklaard omdat eiser werd gedagvaard meer dan vijf jaar na bet
plaatsvinden der hem verweten feiten,
beslist dat de eerste rechter terecht de
• vordering van appellant niet ontvankelijk verklaart (... ) en voor recht (...)
zeg(t) (...) dat appellant niet gerecbtigd
was of is een vaststelling te vragen », om
reden dat in geval van niet-betekening
van een verstekvonnis binnen de wettelijke termijn alleen de oorspronkelijke
eisende partijen een vaststelling kunnen
vragen ten einde aan de rechter een
nieuw vonnis, gelijkluidend aan bet verstekvonnis te vragen,

terwijl, nu bet vaststaand is dat bet
verval, voorzien bij artikel 806 van bet
Gerechtelijk Wetboek, slechts bet verstekvonnis zelf betreft en niet de gevoerde rechtspleging bij verstek, die blijft bestaan, en dat in die omstandigheden elke
partij, bij toepassing van artikel 750 van
bet Gerechtelijk Wetboek, gerechtigd is
een nieuwe vaststelling te vragen om
een nieuw vonnis te bekomen aan de
hand van een alsdan tegensprekelijk debat, bet arrest, door te beslissen dat aileen de partij, die bet verstekvonnis had
bekomen, bet recbt heeft de zaak opnieuw te laten berechten om een vonnis,
gelijkluidend aan dit uitgesproken bij
verstek, te bekomen, al de in bet middel
het verstrijken van die termijn en zonder te
moeten afwachten dat de bij verstek veroordeelde partij de exceptie van art. 806 Ger.W.
opwerpt, een nieuw vonnis kan vragen bij de
rechter die het verstekvonnis heeft verleend
door een eenvoudig verzoek tot vaststelling
van de zaak, zonder dat de bij verstek veroordeelde partij moet worden opgeroepen, en dat
alsdan slechts een nieuw vonnis dat gelijkluidend is met het oorspronkelijke vonnis, kan
worden verleend (DE CORTE en LAENENS, « De
verstekprocedure en de taak van de rechter bij
verstek », op. cit., inzonderheid nr. 83; GU'IT en
LINSMEAU, « Examen de jurisprudence (1971 a
1978) », in R.C.J.B., 1983, blz. 63 e.v., inzonderheid nr. 89; FETTWEIS, op. cit., nrs. 400 tot 402;
KOHL, « Code judiciaire Jurisprudence, art.
700-869, art. 1017-1041 - L'instance »; art. 806;
LAENENS « Kroniek van het Gerechtelijk Recht
(1985-1986/1986-1987) », op. cit., nr. 30).
Wanneer echter de bij verstek veroordeelde
partij tegen het te haren laste gewezen vonnis
dat haar niet binnen een jaar werd betekend,
wil opkomen bij de rechter die het verstekvonnis heeft gewezen, kan zij enkel - zoals het
besproken arrest beslist - het gewoon rechtsmiddel van verzet aanwenden.
A.T.

--::--::-:-_-=--=----===----==--:::r - -'===-==--=---=:-~_-.:-=---=---===~:-:==-====-r=---
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aangeduide wetsbepalingen schendt, alsmede het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest en de regelmatig aan het Hof overgelegde procedurestukken blijkt : 1. dat eiser bij
het te zijnen opzichte bij verstek gewezen vonnis van 4 maart 1982 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen veroordeeld werd tot betaling aan de verweersters van
2.044.229 frank, te vermeerderen
met de interesten en de kosten;
2. dat eiser op 31 juli 1986 ter griffie
van die rechtbank een conclusie
neerlegde, waarin hij betoogde dat
het verstekvonnis, nu het hem niet
binnen een jaar te rekenen van de
uitspraak was betekend, met toepassing van artikel 806 van het Gerechtelijk Wetboek als niet bestaande
moet worden beschouwd; dat hij de
rechtbank tevens verzocht de tegen
hem ingestelde vordering met toepassing van artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering af te wijzen, op
grand dat die vordering volgend uit
een misdrijf reeds op het ogenblik
van de dagvaarding was verjaard;

806 van het Gerechtelijk Wetboek
en het recht van verdediging van eiser niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kostl:m.
22 februari 1991 - 1• kamer - Voorzit·ter en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en
Houtekier.
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Overwegende dat, behoudens wan- 1° ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDERWIJS - VRIJE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN
neer de partijen ermee instemmen
- STATUUT VAN HET PERSONEEL - LOONvoor de rechter vrijwillig te verschijSCHALEN - BEGRIP.
nen, welke omstandigheid te dezen
niet is vastgesteld noch door eiser
wordt aangevoerd, de niet versche- 2° ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDERWIJS - VRIJE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN
nen partij tegen een verstekvonnis
- STATUUT VAN HET PERSONEEL- BEGRIP.
aileen verzet kan do en op de wij ze
bepaald in artikel 1047, tweede lid, 1° Art. 40bis, § 3, wet 27 juli 1971 betreft
van het Gerechtelijk Wetboek, naaileen de loonschalen van de daarin
melijk door een gerechtsdeurwaar-·
omschreven leden van het administradersexploot, dat dagvaarding intief en technisch personeel van de
vrije door de Staat gesubsidieerde unihoudt om te verschijnen voor de
versitaire instellingen, en niet de vastrechter die het verstekvonnis heeft
stelling van de diensten die in aanmergewezen;
Dat artikel 806 van voormeld wethoek daaraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat het arrest, door
de bij conclusie ingediende vordering van eiser niet ontvankelijk te
verklaren, de artikelen 750, 803 en

king kunnen worden genomen en van
de loonancienniteit van die werknemers (1).

(1) en (2) Zie Cass., 11 okt. 1982, A.R. nr.
3440 (A.C., 1982-83, nr. 105), en de cone!. van
proc.-gen. Lenaerts, toen adv.-gen., in R. W.,
1982-1983, kol. 1625.
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2". Art. 41 wet 27 juli 1971 vereist niet
dat het statuut van het personeel van
de vrije door de Staat gesubsidieerde
universitaire instellingen en het statuut van het personeel van de universitaire instellingen van de Staat identiek
zijn (2).
(UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES T. DE
GREEF; T.A.V. BELGISCHE STAAT - VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN INSTITUTIONELE
HERVORMINGEN, FRANSE GEMEENSCHAP)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8842)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1989 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 25 en 40bis, inzonderheid
§ 3, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, het laatste artikel als
ingevoegd bij artikel 94 van de wet van 5
januari 1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1975-76 en met terugwerkende kracht tot 1 januari 1972 gewijzigd bij
de artikelen 3 en 10 van het koninklijk
besluit nr. 434 van 5 augustus 1986 tot
wijziging van de wetgeving op de financiering en de controle van de universitaire instellingen en, voor zoveel nodig,
schending van de genoemde artikelen 94
van de wet van 5 januari 1976, 3, 10 van
het koninklijk besluit nr. 434 van 5 augustus 1986 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de berekeningswijze . van de loonancienniteit
als vastgelegd in het statuut van
het administratief, technisch en beheerspersoneel van de « Universite libre de Bruxelles » niet onder toepassing
valt van artikel 40bis van de wet van 27
juli 1971, dat strikt moet worden uitgelegd en alleen de weddeschalen die in de
universitaire instellingen van de Staat
van kracht zijn, toekent aan de gesubsidieerde universitaire instellingen, en niet
« de ancienniteit en de diensten die in
aanmerking kunnen worden genomen,
zelfs al bestaat er een nauw verband tussen die twee. laatste begrippen en het
--------------------~-----------;
(2) Zie noot 1 op vorige biz.
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eerste, de loonschalen » en dat, derhalve,
de litigieuze statutaire bepalingen van de
« Universite libre de Bruxelles • inzake
loonancienniteit en de diensten die in
aanmerking kunnen worden genomen
niet strijdig zijn met genoemd artikel
40bis, § 3, van de wet van 27 juli 1971,
zelfs al houden zij bij de berekening van
de ancienniteit rekening met sommige
vroegere diensten die voor het personeel
van de universiteiten van de Staat niet
in aanmerking kunnen worden genomen
(te dezen de diensten die in de privesector zijn gepresteerd),

terwijl « de weddeschalen vastgesteld
door de Koning voor de leden van het
administratief en technisch personeel
van de universitaire instellingen van de
Staat, eveneens worden toegekend aan
de leden van het administratief en technisch personeel van de universitaire instellingen gesubsidieerd door de Staat... •
(artikel 40bis, § 3, van de wet van 27 juli
1971); het personeel van de gesubsidieerde universitaire instellingen, en dus inzonderheid het personeel van de « Universite libre de Bruxelles » (artikel 25
van de wet van 27 juli 1971), krachtens
die wetsbepaling onderworpen is aan
een pecuniair statuut dat identiek is met
dat van de universitaire instellingen van
de Staat; die bepaling niet aileen zegt
dat de vastgelegde weddeschalen identiek moeten zijn, maar ook de toepassingsregels van .die schalen, inzonderheid met betrekking tot de berekening
van de loonancienniteit en van de diensten die in aanmerking kunnen worden
genomen; daaruit volgt dat het arrest,
door de litigieuze bepalingen van het statuut van het administratief, technisch en
bestuurspersoneel van de Universite libre de Bruxelles niet onder toepassing
van artikel 40bis, § 3, van de wet van 27
juli 1971 te doen vallen, de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen, en inzonderheid genoemd artikel 40bis, § 3,
schendt:

Overwegende dat artikel 40 bis,
§ 3, van de wet van 27 juli 1971 op
de financiering en de controle van
de universitaire instellingen bepaalt
dat de weddeschalen, vastgesteld
door de Koning voor de leden van
het administratief en technisch personeel van de universitaire instellingen van de Staat, eveneens worden
toegekend aan de leden, die het bepaalt, van het administratief en

Nr. 343

HOF VAN CASSATIE

technisch personeel van de universitaire instellingen gesubsidieerd door
de Staat;
Overwegende dat het middel, dat
betoogt dat artikel 40bis, § 3, niet aileen van toepassing is op de loonschalen maar ook op het pecuniair
statuut in zijn geheel, inzonderheid
op de diensten die kunnen in aanmerking worden genomen en op de
loonancienniteit, het toepassingsgebied van die bepaling uitbreidt op
een wijze die daarin niet is beoogd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 25, 40bis, en 41 van de
wet van 27 juli 1971 op de financiering
en de controle van de universitaire instellingen, als gewijzigd bij de artikelen
94 van de wet van 5 januari 1976 betreffende
de
budgettaire
voorstellen
1975-1976 en bij de artikelen 3, 4 en 10
van het koninklijk besluit nr. 434 van 5
augustus 1986 tot wijziging van de wetgeving op de financiering en de controle
van de universitaire instellingen en, voor
zoveel nodig, schending van de genoemde artikelen 94 van de wet van 5 januari
1976, en 3, 4 en 10 van het koninklijk besluit nr. 434 en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de bepalingen van het statuut van het administratief, technisch en beheerspersoneel
van de « Universite libre de Bruxelles »
inzake de berekening van de loonancienniteit en de diensten die in aanmerking
kunnen worden genomen, in overeenstemming zijn met artikel 41 van de wet
van 27 juli 1971 niettegenstaande die bepalingen, in tegenstelling tot die van het
statuut van het personeel van de universitaire instellingen van de Staat, voor de
helft, en voor ten hoogste zes jaar, « de
diensten in aanmerking nemen die in de
prive-sector zijn gepresteerd, voor zover
zij betrekking hebben op functies die
van dezelfde aard zijn als die waarvoor
de werknemer in dienst is genomen »,
zulks op grand dat artikel 41 van de wet
van 27 juli 1971 bepaalt dat de gesubsidieerde universiteiten een statuut moeten aartnemen dat gelijkwaardig is aan
het statuut dat van toepassing is in de
universitaire instellingen van de Staat
en niet een statuut dat identiek is; dat
de heer minister van nationale opvoeding Hoyaux in 1979 heeft geoordeeld
dat het statuut van de • Universite libre
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de Bruxelles » evenwaardig was; dat zijn
opvolgers nadien hun standpunt hebben
gewijzigd onder invloed van, in rechte
niet gegronde, opmerkingen van het Rekenhof dat het evenwaardig en identiek
statuut zou hebben verward en dat uit
de vergelijking van de diensten die bij
de berekening van de ancienniteit, valgens de statuten van de universiteiten
van de Staat en van de « Universite libre
de Bruxelles », in aanmerking kunnen
worden genomen, blijkt dat er tussen de
twee reeksen diensten « een vaststaande
gelijkwaardigheid bestaat; dat het " statuut ", hoewel het de diensten als ambtenaar of gelijkgestelde (de parenthese die
verwijst naar bijlage I bij het " statuut"
is als dusdanig niet duidelijk, aangezien
zij betrekking heeft op instellingen en
organismen die tot de universiteit behoren of daarmee krachtens een overeenkomst zijn verbonden) in hun geheel
overneemt, daarentegen geen melding
maakt - in tegenstelling tot de universiteiten van de Staat - van de vroegere titularissen, burgers of geestelijken, van
een functie, die met een weddetoelage is
bezoldigd bij de vrije gesubsidieerde instellingen of nog bij de vrije gesubsidieerde psycho-medico-sociale instellingen
(die titularissen zijn geen ambtenaren of
gelijkgestelden), daarentegen de diensten in aanmerking neemt - in tegenstelling tot de universiteiten van de
Staat - die in de prive-sector zijn gepresteerd, voor zover zij betrekking hebben op functies die van dezelfde aard
zijn als die waarvoor de werknemer bij
de U.L.B. in dienst is genomen en onder
de dubbele beperking dat zij slechts voor
de helft en voor ten hoogste zes jaar in
aanmerking kunnen worden genomen •,

terwijl artikel 41 van de wet van 27 juli 1971, door de gesubsidieerde universitaire instellingen te verplichten voor hun
personeel een statuut vast te leggen dat
gelijkwaardig is aan het statuut dat van
toepassing is op het personeel van de
universiteiten van de Staat, de statuten
die van kracht zijn in de universtiteiten
van de Staat en in de gesubsidieerde
universiteiten heeft willen gelijkschakelen; artikel 41 bijgevolg bepaalt dat de
statuten van de gesubsidieerde universiteiten alleen mogen afwijken van de statuten van het personeel van de universiteiten van de Staat in de mate van de
verschillen in feite en in rechte die tussen beide soorten instellingen bestaan,
inzonderheid gelet op hun respectieve juridische aard en op het feit of hun verhoudingen met het personeel overwe-
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gend een prive· dan wel een overheidskarakter hebben, en in zoverre een regel
uit het statuut van het personeel van de
universiteiten van de Staat die niet kan
overgenomen worden, wordt vervangen
door een evenwaardige regel die, in de
mate van het mogelijke, tot hetzelfde resultaat kan leiden als de eerste regel;
daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de regel van het statuut van
de • Universite libre de Bruxelles », die
bij de berekening van de loonancienniteit rekening houdt met de in de privesector gepresteerde diensten, niet strijdig is met artikel 41 van de wet van 27
juli 1971, hoewel hij niet voorkomt in het
statuut van het personeel van de universitaire instellingen van de Staat, zonder
na te gaan waarin dat verschil zou zijn
opgelegd door de bijzondere aard van eiseres, het wettelijk begrip evenwaardig
statuut in de zin van artikel 41 van de
wet van 27 juli 1971 miskent (schending
van genoemd artikel 41 en van de andere in het middel aangewezen bepalingen)
en zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat artikel 41 van
de wet van 27 juli 1971 bepaalt dat,
bij beslissing van hun raad van beheer de door de Staat gesubsidieerde universiteiten instellingen voor
hun personeel een statuut vaststellen dat gelijkwaardig is aan het statuut vastgesteld door de wetten en
reglementen van de universitaire instellingen van de Staat; dat dit artikel niet vereist dat die statuten
identiek zijn; dat het, gelet op de
verschillen in feite en in rechte tussen die instellingen, aan iedere door
de Staat gesubsidieerde universitaire instelling een eigen beoordelingsmarge laat;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vorderingen tot
bindendverklaring van het arrest;
veroordeelt eisers in de kosten.
25 februari 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont, Draps en Van Ommeslaghe.
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1° CASSATIEMIDDELEN-

INLEIDINGAARD- EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - RECHTSSPREUK - MISKENNING ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN.

2° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP.

(ALGEME-

3° ARBEIDSOVEREENKOMST
LERLEI GRIP.

-

RECHT VAN VERDEDIGING -

ALr

BE-

4° RECHT VAN VERDEDIGINGGERLIJKE ZAKEN
KOMST - BEGRIP.

-

BURARBEIDSOVEREEN-

1° De miskenning van een rechtsspreuk
geeft aileen dan aanleiding tot cassatie
als daardoor een wets- of verordeningsbepaling, waarin zij is neergelegd, wordt geschonden (1).

Overwegende dat het arrest de
statuten van het personeel van eiseres en van de universiteiten van de 2° « Patere legem quam ipse fecisti » is
Staat vergelijkt met betrekking tot
een rechtsspreuk en geen algemeen
« de vroegere diensten die in aanrechtsbeginsel (2).
merking. kunnen worden genomen,
om een fictieve ancienniteit te v e r - t - - - - - - - - - - - - - - - - werven » en de gegevens vaststelt
(1) en (2) Cass., 9 nov. 1965 (Bull. en Pas.,
die de verschillen tussen die statu- 1966, I, 330). Zie Cass., 5 mei 1981, A.R. nr.
6409 (A.C., 1980-81, nr. 496).
·
ten rechtvaardigen;
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over de zaak niet worden vertraagd. Het
uitvoerend bureau doet onverwijld uitspraak. - Wanneer ingevolge artikel 2
door de Rector tot ontslag zonder opzegging wordt besloten, handelt hij overeenkomstig hetgeen in de vorige alinea's is
bepaald », en 3° in feite vaststelt dat de
rector op 19 november 1979, ingevolge
(DEDECKER
een beslissing van de raad van bestuur
T. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN)
van 31 oktober 1979, eiser had aangemaand om op 11 december 1979 opnieuw
ARREST ( vertaJing)
les te geven, dat de rector eiser op die
datum had gevraagd om tegen 24 decem(A.R. nr. 8885)
ber 1979 een medisch attest af te geven
waaruit zou blijken dat het hem wegens
HET HOF; - Gelet op het bestre- gezondheidsredenen volstrekt onmogeden arrest, op 5 september 1989 lijk was geweest tegen de vastgestlede
door het Arbeidshof te Brussel ge- datum naar Belgie terug te keren, dat de
rector, toen hij vaststelde dat hij op zijn
wezen;
beide brieven geen antwoord kreeg, eiser
Over het eerste middel: miskenning op 27 december 1979, vanaf 28 december
van het algemeen rechtsbeginsel inzake 1979 zonder opzegging ontsloeg en hem
het recht van verdediging, inzonderheid liet weten dat die beslissing op zijn verin tuchtzaken, en van het algemeen zoek kon worden ingetrokken of herzien,
rechtsbeginsel, zoals dit is uitgedrukt in dat eiser aan de academische overheid
de regel « patere legem quam ispe fecis- verschillende brieven schreef om de teti "• volgens welke, wanneer de bestuurs- gen hem genomen maatregel te betwisoverheid een bijzondere beslissing ten en om zich te verantwoorden, dat de
neemt, zij verplicht is de door haar vast- rector op 17 januari 1980 aan eiser
gestelde reglementen na te Ieven,
schreef, dat hij bij zijn beslissing bleef,
doordat het arrest, 1o zegt dat, gelet op hem eraan herinnerde dat hij overeenartikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op komstig artikel 18 van het tuchtreglede financiering en de controle van de ment een vordering tot herziening of tot
universitaire instellingen « de regelma- intrekking van die beslissing kon indietigheid van het onderhavige ontslag nen en hem verzocht met hem een afmoet worden beoordeeld op grond, ener- spraak te maken om zijn eventuele verzijds, van het door de raad van bestuur weermiddelen, in het bijzijn van een lid
van (verweerster) vastgestelde adminis- van het academisch personeel of een adtratief statuut van het academisch perso- vocaat voor te dragen, dat eiser daarop
neel, alsmede van het reglement inzake niet inging en dat de raad van bestuur
tuchtprocedure ter uitvoering van dat na inzage van het volledig dossier met
statuut en, anderzijds, van de bepalingen de verschillende brieven van eiser, op 30
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de januari het ontslag bevestigde, beslist
arbeidsovereenkomsten waarvan die sta- dat eiser « die dan eerst de statutaire en
tuten niet zijn afgeweken >>; 2° de be- reglementaire bepalingen strikt ging uitwoordingen van de artikelen 1, 2, 4, 5, 16, leggen, niet kon betogen dat het recht
17 en 18 van het reglement inzake tucht- van verdediging en bijgevolg die statuten
procedure overneemt, inzonderheid die en dat tuchtreglement niet in acht zijn
van artikel 16, dat luidt als volgt : « Als genomen » en die beslissing veranter een voorstel tot ontslag zonder opzeg- woordt op grond, enerzijds, « dat (eiser)
ging wordt ingediend, het uitvoerend bu- v66r het · ontslag niet kon worden gereau de betrokkene oproept. Deze kan hoord, aangezien hij zonder toestemming
voor het uitvoerend bureau zijn verweer- afwezig was en dat hij zich " ergens ter
middelen voordragen en zich doen bij- wereld " bevond waar hij volgens zijn
staan door een raadsman, namelijk een brief van 16 januari 1980 aan de Rector,
lid van het academisch personeel of een moeilijk te bereiken was, des te meer
advocaat. Daardoor kan de beslissing trouwens daar hij nooit aan (verweerster) zijn reisroute en -programma had
{3) Zie Cass., 11 okt. 1982, A.R. nr. 3440 medegedeeld, terwijl hijzelf gemakkelijk
(A.C., 1982-83, nr. 105), met concl. proc.-gen. van daaruit met verweerster had kunnen
Lenaerts, toen adv.-gen., in R. W:, 1982-1983, telefoneren, aan verweerster een telegram of een telex had kunnen zenden »,
kol. 1625; 5 nov. 1980, A.R. nr. 8937 (A.C.,
1990-91, nr. 126).
en anderzijds « dat (eiser) na het ont-

3° en 4° Inzake arbeidsovereenkomsten
wordt m.b.t. het recht van verdediging
toepassing gemaakt van het algemeen
rechtsbeginsel dat dwingend is voor de
rechter en niet voor de werkgever (3).
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slag, vooraf met het oog op de vergadering van 30 januari 1980 van de raad van
bestuur, zijn verweermiddelen voordroeg
in brieven, die hij in soms aggressieve
bewoordingen aan de academische overheid zond, maar niet inging op het verzoek van de Rector die bereid was hem
in het bijzijn van een lid van het academisch personeel of een advocaat te horen; (... ) dat de beslissing van 30 januari
1980 van de raad van bestuur, ter bevestiging van de beslissing, waarbij de beslissing van de Rector tot ontslag eerst
is genomen nadat die raad de diverse
middelen en argumenten van (eiser) in
verscheidene brieven aan de academische overheid had gelezen en onderzocht »,

terwijl, eerste onderdeel, een ieder die
tuchtrechtelijk wordt vervolgd recht
heeft op naleving door de overheid van
de procedureregels, die door de overheid
waarvan hij afhangt zijn vastgesteld, en
meer bepaald op die regels waarin het
recht van verdediging wordt gewaarborgd; naleving van dat recht onder
meer impliceert dat hij die wordt vervolgd voordat hij een sanctie oploopt,
door de tuchtoverheid wordt gehoord of
althans door die overheid wordt opgeroepen om te worden gehoord; te dezen, artikel 16 van het reglement inzake tuchtprocedure van de raad van bestuur van
verweerster, de rector, als hij het ontslag
zonder opzegging kan uitspreken, verplicht is de betrokkene in zijn verweermiddelen te horen of althans hem daartoe op te roepen; noch de omstandigheid
dat eiser « niet kon worden gehoord, vermits hij zonder toestemming afwezig
was en dat hij zich ergens ter wereld bevond waar men hem volgens zijn brief
van 16 januari 1980 aan de Rector moeilijk kon bereiken », noch de omstandigheid dat eiser « aan (verweerster) nooit
:i:ijn reisroute en -programma had medegedeeld », noch de omstandigheid dat eiser « zelf gemakkelijk met (verweerster)
van daaruit had kunnen telefoneren of
met haar contact opnemen door een telegram of een telex te zenden », de rector
niet vrijstelden van de verplichting o·m
de bij artikel 16 van voormeld reglement
voorgeschreven substantiEHe vorm in
acht te nemen, en dus evenmin van de
verplichting om eiser op te roepen, hem
v66r het ontslag zonder opzegging te horen, desnoods door hem op te roepen op
het adres van zijn woonplaats dat hij per
se moest kennen (miskenning van het al-

Nr. 344

gemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel, dat is uitgedrukt in de regel
« patere legem quam ipse fecisti », valgens welke de bestuursoverheid de door
haar vastgeselde reglementen moet naleven, wanneer zij een bijzondere beslissing neemt);

tweede onderdeel, nu het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging de openbare orde raakt en de
onwettigheid ten gevolge van de miskenning ervan door de tuchtoverheid, die de
sanctie heeft opgelegd, dus niet kon worden gedekt door de houding van degene
die zich erop kon beroepen, de vaststelling van het arrest << dat (eiser) na het
ontslag, vooral met het oog op de Vergadering van 30 januari 1980 van de raad
van bestuur, zijn verweermiddelen voordroeg in brieven, die hij soms in aggressieve bewoordingen aan de academische
overheid zond, maar niet inging op het
verzoek van de Rector die bereid was
hem in het bijzijn van een lid van het
academisch personeel of een advocaat te
horen •, de beslissing van de feitenrechter volgens welke eiser niet kon betogen
dat zijn recht van verdediging was geschonden, niet naar recht verantwoordt
(miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging);
derde onderdeel, het recht van verdediging in acht is genomen als de tuchtrechtelijk vervolgde persoon de mogelijkheid heeft gekregen om te worden gehoord door de tuchtrechtelijke overheid
of door een orgaan dat aan die overheid
advies moet geven, en in elk geval voordat die overheid uitspraak doet; het arrest bijgevolg noch uit de omstandigheid
« dat (eiser) na het ontslag, met het oog
op de vergadering van 30 januari 1980
van de raad van bestuur zijn verweermiddelen voordroeg in brieven aan de
Rector (... ), maar niet inging op het verzoek van de Rector die bereid was hem
in het bijzijn van een lid van het academisch personeel of een advocaat te horen >>, noch uit de omstandigheid dat « de
beslissing van 30 januari 1980 van de
raad van bestuur, ter bevestiging van de
beslissing van de Rector tot ontslag,
eerst is genomen nadat die raad de diverse middelen en argumenten van (eiser) in verscheidene brieven aan de
academische overheid had gelezen en onderzocht >>, niet naar recht kon afleiden
dat eiser niet kon betogen dat zijn recht

T
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van verdediging was geschonden (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
middel opgeworpen, in zoverre daarin miskenning wordt aangevoerd
van een rechtsspreuk die geen algemeen rechtsbeginsel is :
Overwegende dat de uitdrukking
« patere legem quam ipse fecisti »

een rechtsspreuk is en geen algemeen rechtsbeginsel; dat miskenning van zodanige rechtsspreuk aileen dan aanleiding geeft tot cassatie als daardoor een wet- of verordeningsbepaling, waarin zij is neergelegd, wordt geschonden, wat te dezen niet het geval is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Wat de drie onderdelen samen betreft:
Overwegende dat verweerster
geen bestuursoverheid is; dat het
middel geen miskenning aanvoert
van de verbindende kracht van het
contract tussen de partijen;
Overwegende dat inzake arbeidsovereenkomsten het recht van verdediging het algemeen rechtsbeginsel is dat dwingend is voor de rechter en niet voor de werkgever;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 februari 1991 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en De Bruyn.
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3°

KAMER -
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING - GERECHTELIJKE ONTBINDING - RECHTSVORDERING - LATERE MET BEEINDIGING GELIJKSTAANDE HANDELING - FEITENRECHTER GEVOLG.

2° OVEREENKOMST -

EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - RECHTSVORDERING
- ARBEIDSOVEREENKOMST - MET BEEINDIGING GELIJKSTAANDE HANDELING - GEVOLG VOOR DE VORDERING.

1° en 2° Door het einde van de arbeidsovereenkomst, onder meer ten gevolge
van een met beeindiging gelijkstaande
handeling, v66r de beslissing van de
aangesproken rechter over de vordering tot gerechtelijke ontbinding, verdwijnt niet per se het voorwerp van
die vordering (1). (Artt. 1134 en 1184
B.W.; art. 32 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(DE SMAEKERS T. HONEYWELL BULL N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8971)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 september 1989
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1135, 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 20, 1°, 32, 3°, 39 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, zegt dat de
door eiser bij dagvaarding van 11 maart
1982 ingestelde vordering ontvankelijk
maar niet gegrond is, op grond dat « hoewei (eisers) overwegingen aangaande de
terugwerkende kracht van de gerechtelijke ontbinding juist zijn (...), (eiser)
evenwel vergeet dat de overeenkomst
{1) Zie cone!. O.M. in Bull. .en Pas., 1991, I,
nr. 345.
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blijft bestaan (...) tot de dag waarop de
rechter de ontbinding uitspreekt, waarbij
hij al of niet terugwerkende kracht geeft
aan zijn beslissing; dat de rechter niet
de ontbinding kan uitspreken van een
overeenkomst die op het ogenblik waarop hij uitspraak moet doen, niet meer
bestaat; dat de kennisgeving op 22 april
1982 door verweerster van een handeling
die vanwege eiser gelijkstaat met een
beeindiging, ongeacht of die gegrond is,
de overeenkomst tussen de partijen
heeft doen ophouden en zulks op de datum waarop die handeling werd aangevoerd; dat daaruit volgt dat de door eiser
ingestelde vordering tot gerechtelijke
ontbinding doelloos is geworden •,
terwijl, ...
derde onderdeel, verweerder hoe dan
oak zijn rechtsvordering op artikel 1184
van het Burgerlijk Wetboek had gegrond;
de gerechtelijke ontbinding, met toepassing van die wetsbepaling, van een wederkerig duurcontract enkel voor de toekomst geldt en de gevolgen ervan, in de
regel, terugwerken tot de dag waarop de
vordering is ingesteld, zodat, zelfs als de
overeenkomst blijft bestaan zolang de
ontbinding ervan niet is uitgesproken,
een ontbinding na die datum om een andere oorzaak of door een andere partij
alleen uitwerking kan hebben voor zover
de, daaraan voorafgaande, vordering tot
gerechtelijke ontbinding, niet gegrond is
verklaard; uit de vaststellingen van het
arrest volgt dat de overeenkomst, op de
dag van de betekening van eisers dagvaarding tot ontbinding van 11 maart
1982, en in ieder geval voor 22 april 1982,
datum van de kennisgeving door verweerster van een handeling die vanwege
eiser gelijkstaat met een beeindiging,
niet meer werd uitgevoerd; het arrest,
door aileen te steunen op het feit dat de
handeling die met een beeindiging gelijkstaat, en waarvan verweerster kennis
heeft gegeven, voorafging aan de dag
waarop het vonnis over de ontbinding
uitspraak diende te doen, om die doelloos te verklaren, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
artikel 1184 van het Burgerlijk Wethoek):

Wat het derde onderdeel betreft:

Nr. 345

gevolg heeft dat de partijen in dezelfde toestand moeten worden teruggeplaatst als die waarin zij zich
zouden bevinden als zij geen overeenkomst hadden gesloten;
Dat zij evenwel niet mag leiden
tot vernietiging van de wederkerige
prestaties die ter uitvoering van die
overeenkomst zijn uitgevoerd, wanneer zij niet kunnen worden teruggegeven;
Dat daaruit volgt dat de gerechtelijke ontbinding van een duurcontract ook terugwerkende kracht kan
hebben vanaf het ogenblik dat de
uitvoering van de overeenkomst niet
meer wordt nagestreefd en er bijgevolg geen reden tot teruggave is; dat
de beeindiging van de overeenkomst, vooraleer de rechter, waarbij
de vordering tot ontbinding aanhangig is, uitspraak heeft gedaan, bijgevolg die vordering niet noodzakelijk
doelloos maakt;
Dat het arbeidshof, door eisers
vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af te wijzen, aileen op grond dat die overeenkomst,
op het ogenblik dat het hof uitspraak diende te doen, niet meer bestand, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

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

25 februari 1991 - 3• kamer - VoorzitOverwegende dat de ontbinding ter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter. van een wederkerige overeenkomst, Verslaggever: de h. Rappe - Gelijlduimet toepassing van artikel 1184 van dende conclusie van de h. Leclercq, advohet Burgerlijk Wetboek, in beginsel caat-generaal - Advocaten : mrs. Delaex tunc uitwerking heeft; dat zij tot haye en Gerard.

Nr. 346

1o Art. 31 Sw. wordt geschonden door

Nr. 346
go
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KAMER -

25 februari 1991

DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING
VAN DIENST OP MORELE GROND - VRIJLATING - INGESCHREVENE DIE BELG GEWORDEN IS - DIENST VOLBRACHT IN ZIJN LAND
VAN HERKOMST- BEGRIP.

De actieve dienst, aan de verplichtingen
waarvan de ingeschrevene die Belg geworden is en die vrijlating op morele
grond vraagt op basis van art. 12, § 1,
8", Dienstplichtwet, moet hebben voldaan in zijn land van herkomst, is de
werkelijk vervulde actieve dienst (1).

het arrest dat een veroordeling tot
dwangarbeid uitspreekt, doch nalaat
_de levenslange ontzetting van de in die
wetsbepaling vermelde rechten uit te
spreken tegen de veroordeelde.
2° en go Art. 3 Mil.Sw. wordt geschonden
door het arrest dat een militair, met
toepassing van het gewone strafwetboek, tot dwangarbeid veroordeelt, zonder evenwel de militaire vervallenverklaring tegen hem uit te spreken (1).
(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR GERECHTSHOF T. DELPATURE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8866)
(TORTOSA)

(A.R. nr. M 5g5 F)

25 februari 1991 - g• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Gollet, Brussel.

Nr. 347
2° KAM~R

-

27 februari 1990

1° STRAF -

ANDERE STRAFFEN - LEVENSLANGE ONTZETTING VAN BEPAALDE RECHTEN- ART. 31 SW.- GEVALLEN WAARIN DIE
STRAF MOET WORDEN UITGESPROKEN.

2° STRAF -

ANDERE STRAFFEN - MILITAIRE VERVALLENVERKLARING - ART. 3 MIL.
SW.- GEVALLEN WAARIN DIE STRAF MOET
WORDEN UITGESPROKEN.

3° MILITAIR-

MILITAIRE VERVALLENVERKLARING - ART. 3 MIL. SW. - GEVALLEN
WAARIN DIE STRAF MOET WORDEN UITGESPROKEN.

Noot arrest nr. 346 :
(1) Zie Cass., 8 mei 1989, A.R. nr. M 698 N
(A.C., 1988-89, nr. 507).

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1990
door het Militair Gerechtshof gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen g1 van het Strafwetboek en 3 van
het Militair Strafwetboek,
doordat het Militair Gerechtshof, vaste
Franse kamer, zitting houdende te Brussel, bij arrest nr. 238 van 20 december
1990, verweerder strafrechtelijk heeft
veroordeeld tot twaalf jaar dwangarbeid
en tot de afzetting van de titels, graden,
openbare ambten, bedieningen en betrekkingen waarmee hij is bekleed,
terwijl de wet uitdrukkelijk bepaalt
dat de rechter, wanneer hij een veroordeling tot dwangarbeid uitspreekt, ook
de levenslange ontzetting moet uitspreken van de in artikel g1 van het Strafwetboek opgesomde rechten alsook de
militaire vervallenverklaring krachtens
artikel g van het Militair Strafwetboek :

Overwegende dat het beroepen
vonnis, na aanneming van verzachtende omstandigheden, verweerder
wegens doodslag heeft veroordeeld
tot tien jaar opsluiting, tot de afzetting van de titels, graden, openbare
ambten, bedieningen en betrekkingen waarmee hij is bekleed, en heeft
Noot arrest nr. 347 :
(1) Cass., 30 mei 1910 (Bull. en Pas., 1910, I,
310) en 28 okt. 1912 (ibid., 1912, I, 432).
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gezegd dat hij in staat van wettelijke ontbekwaamheid zal zijn tijdens de duur van zijn straf;
Overwegende dat het bestreden
arrest, op het hoger beroep van verweerder en het openbaar ministerie,
dat vonnis bevestigt, met de verbetering dat verweerder wordt veroordeeld tot twaatf jaar dwangarbeid;
Overwegende dat, enerzijds, artikel 31 van het Strafwetboek bepaalt
dat bij alle arresten van veroordeling tot de doodstraf of tot dwangarbeid tegen de veroordeelden !evenslange ontzetting wordt uitgesproken
van de in die wetsbepaling opgesomde rechten;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 3 van het Militair Strafwetboek
bepaalt dat de militair die, bij toepassing van het gewoon strafwetc
hoek, de doodstraf of de straf van
dwangarbeid heeft opgelopen, zal
veroordeeld worden tot de militaire
vervallenver klaring;
Overwegende dat .. bijgevolg de
appelrechters, nu ZIJ verweerder
veroordelen tot dwangarbeid, hem
tevens levenslang dienden te ontzetten van de in artikel 31 van het
Strafwetboek opgesomde rechten
en, gelet op zijn hoedanigheid van
militair, de militaire vervallenverklaring dienden uit te spreken;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiEHe of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de .beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

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 anders samengestelde Militair Gerechtshof.
27 februari 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Stranard, :voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste

advocaat-generaal.
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1°

KAMER -

28 februari 1991

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
LANDBOUWLENING - VOORRECHT VAN
DE LENER - UITVOEREND BESLAG EN OPENBARE VERKOOP VAN DE ROEHENDE GOEDEREN DOOR ANDERE SCHULDEISERS - GEEN
OPEISING OVEREENKOMSTIG ART. 20, 1°, VIJFDE LID, HYPOTHEEKWET - DERDENVERZET
- ONTVANKELIJKHEID.

2° DERDENVERZET

LANDBOUWLENING- VOORRECHT VAN DE LENER- UITVOEREND BESLAG EN OPENBARE VERKOOP
VAN DE ROERENDE GOEDEREN DOOR ANDERE SCHULDEISERS - GEEN OPEISING OVEREENKOMSTIG ART. 20, 1°, VIJFDE LID, HYPOTHEEKWET- DERDENVERZET- ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Wanneer exploitatiemateriaal,

dat de grondslag van het bij art. 4 wet
15 april 1884 betreffende de landbouwleningen bepaalde voorrecht uitmaakt,
op rechtelijk bevel op verzoek van andere schuldeisers van de landbouwer
is verkocht, kan de lener tegen die beslissing derdenverzet doen, ook al
heeft hij geen vordering tot opeising
ingesteld binnen de termijn van veertig dagen bepaald bij art. 20, 1°, vijfde
lid, Hypotheekwet (1). (Art. 14, wet 15
april 1884.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat
de levenslange ontzetting van de in 1--------~------
artikel 31 van het Strafwetboek op(1) Zie Cass., 19 juli 1888 (Pas., 1888, I, 314);
gesomde _rechten uit te spreken en H. DE PAGE en R. DEKKERS, Droit civil beige,
verweerder te veroordelen tot de mi-. VII, nf. 174, 1•, -176; A.M·. STRANART'THILLY,
« Chronique de jurisprudence », « Les suretes
litaire vervallenverklaring; verwerpt .reelles
», Rev. banque, 1975, biz. 295, nr. 27; L.
de voorziening voor het overige; be- VINCENT, « Les privileges et hypotheques
veelt dat van dit arrest melding zal (1949-1966) », J.T., 1968, biz. 759, nr. 90.

Nr .. ~48
,
T.

(CAISSE RURALE DE WAREMME·
MAN,JEANo; STERCKX, DELHALLE)

SALON,
:
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. A!.!~_ES't ·(.v~rt~ljng)

(A.R. nr. 8893)

HET HOF; :__:. Gelet op het liestreden ~vonnis, op 17 februari 1989 door
de .Rechtbank 'van.:Eerste. Aanleg te
Namen iri hoger be.ro~p gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1122 van hef Gerechtelijk Wetboek, 20, 1°, inzonderheid zesde lid, van
de wet van 16 december 1851 betreffende
de herziening van het hypothecair stelsel, 4 en 14 van de wet van 15 april 1884
betreffende de landbouwleningen,
doordat het bestreden vonnis zegt dat
het derdenverzet van eiseres niet ontvankelijk is, op grond dat • eiseres,
schuldeiser
van
de
(verweerders)
Sterckx-Delhalle, ter verantwoording van
de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering, .in• de eerste:plaats moet
aantonen, hetzij . dat .laatstgenoemden
haar rechten hebberr miskend, hetzij dat
zij zich kan beroepen op een hypotheek,
een voorrecht of enig .ander recht dat
buiten liaar- schuldvordering· ligt {G.W.
1122, 3°); dat te dezen aileen het bestaan
van een landbouwvoorrecht op de roerende goederen, de veestapel en het exploitatiemateriaal van de hoeve wotdt
aangevoerd; dat het vaststaat ·dat het exploitatiemateriaal :op: 15 · maart · 1986
(le~s : 1983) bij openbare ·verkoop. is toeg~wezen, samen. met de andere roerende
goederen die eigendom .waren van de
echtgenoten Bterckx-Delhalle; dat (eieiseres) de genoemde goederen niet heeft
opgeeist binnen de terniijn van veertien
dagen waarover . zij . beschikte om haar
voorrecht te behouden; dat het niet ·ter
zake doet. dat, zoals·. (eiseres) aanvbert,
het voorrecht kan worden ·uitgeoefend ·op
de verkoopprijs van de• genoemde goederen, VOQr. zover die identificeerbaar is, nu
blijkt, wat veel meer ter'"zake is, dat het
voorrecht niet door de verkoop is tenietgegaan, maar door het niet opeisen · van
de goederen of hun prijs binn~~ .de bij
arlikel 21J, 1", .van :de :aYI>otheekwet .bepaa.ide termij:ri; dat :(le 'schuldyordeiing
van· . (eiseres) .. weliswaar. onaangetast
blijft, maar dat· haar vooriiecht vervalleri
is; da:t, zoals :de eerste .reehter heeft gezegd, de ontvankelijkheid van het derdenverzet van (eiseres) door het bestaan
zelf van dat voorrecht werd bepaald; dat

(eiseres) duidelijk 'ten· onrechte iri haar
conclusie aanvoert dat de vrederechter te
Andenne in zijn vonnis van 2 .oktober
1986 (beroepen ·vonnis) ,haar derdenverzet optvankelijk heeft verklaard, teiwijl
· uit dat vonnisintegendeel blijkt dat·de
eerste reChter die heropening van de debatten had· bevolen om de partijen in
staat te stellen tegenspraak te voeren
over een exceptie van niet-ontvankelijkheid die de partijen voor hem niet had. den. aangevoerd; dat. de .schuldvordering
vim (eiseres) een gewone schuldvorde. ring is geworden, zodat het aanwenden
van de procedure van derdenverzet niet.
•verantwoord is »;
··. teiwijl het vorinis vaststelt' dat het
wegbrengen· van
roerende . goederen
:niet aan de : huurders te wijten. was,
maar; aan een gerechtelijke procedure, te
weten een uitvoerend beslag op onroerende goederen;. het door. het gerecht be.volen w:egbrengeri het landbouW\Toor. recht niet'· doet vervallen; de houder van
het laiidbouwvoorrecht zich' niet ~kan verzetten tegen-het door het ger.echt 'bevo. len _wegbrengen;. maar zijn: voorrecht
dan op de prijs wordt overgedragen; in
een.. dergelijk .gevaL de houder .van het
hindbouvivoorrecht de vorniverei!jten_van
. het pandi:Jeslag noch _die ·van .hE)t beslag
:tot opeising hoeft n:a te Ieven; de termijnen voor die beslagen- bijgevolg niEit
tneer moete;n worden nagekomeh; daaruit volgt· dat .het bestreden vonnis, door
te. beslissen dat het. derdenverzet van ei.seres niet ontvankelijk is op grond dat
haar voorrecht is vervallen, nu .zij geen
rec)ltsvorderin:g tot opeising van P,e- goederew heeft ingesteld binnen de bij atti~
kel 20, 1°, zesde lid, van de wet vim 16
·december 1851 bepaalde termijn, na te
·hebben vastgesteld dat het wegbrengen
·van de goederen te wijten. was aan .een
gerechtelijke procedure, de in ·het middel
aaiigevoerde wetsbepalingen schendt :

de

Over :het middel :
Overwegende dat artikel 14 van
de wet van 15 april 1884 betreffende
de landbouwleningen bepaalt dat de
uitlener zijn rechten uitoefent overeenkomstig de procedure en de middelen van tenuitvoerlegging welke
~OO}' de uitoefening Jl~tl: de :.:te~hten
van .de· v:fO!rpachter zijn. gesteld; :dat
artikel 20, 1°, vijfde lid, van de Hy·
potheekwet van 16 december ~1851,
w:aarnaar voormeld artikel 14 ver-
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Nr. 349

wijst, bepaalt dat de eigenaar beslag beslissirtg daaromtrent aan· .de. feikan leggen op de roerende goederen tenrechter over; verwijst de zaak
die zijn huis of zijn hoeve stofferen, naar de Rechtbank van Eerste Aanwanneer zij buiteri zijn toestemming leg te Dinant, zittirtg houdende in
zijn weggebracht, en daarop zijn hoger beroep.
voorrecht behoudt, mits hij ze heeft
28 februari 1991 - 1e kamer - VoorzitopgeiHst binnen de daarin bepaalde
ter en verslaggever: de h. Rappe,· waartermijn;
nemend voorzitter - Gelijkluidende conOverwegende dat, zoals uit die ar- clusie van de h. Piret, advocaat-generaal
tikelen 14 en 20, 1°, vijfde lid, volgt, - Advocaten: mrs. Nelissen Grade en
·
het opeisen door de verhuurder en, Van Ommeslaghe.
bijgevolg, door de landbouwuitlener,
onderstelt dat de roerende goederen
waarop hun voorrecht rust, buiten
hun toestemming zijn weggebracht
en dat zij in handen van een derde
zijn; dat het recht van de verhuurder of de landbouwuitlener om zich
door opeising te verzetten tegen het
wegbrengen van de roerende goederen die de plaatsen stofferen, niet
betekent dat hij de verkoop door an- Nr. 349
dere schuldeisers, van de zaken
waarop zijn voorrecht rust, kan beALGEMENE VERGADERING
letten;
28 februari 1991
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat het exploitatiemateriaal dat de grondslag van het RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER voorrecht van eiseres uitmaakt, bij
GEDRAG - BEGRIP.
openbare verkoop is toegewezen samen met het geheel van de andere
roerende goederen die eigendom wa- De rechter die bij een in kracht van ge"
wijsde gegaan arrest is veroordeeld
ren van de derde en vierde verweerwegens valsheid in geschrifte en geder; dat het appelgerecht, wegens
bruik
van een vals stuk. heeft door
die vaststelling, zijn beslissing niet
zijn gedrag erristig afb1·euk gedaa'n
naar recht verantwoordt dat eiser
aan de waardigheid van zijn ambt en
het bij artikel 4 van de genoemde
is derhalve niet meer waardig deel te
wet van 15 april 1884 bepaalde voornemen aan de uitoefening van de rechrecht had verloren, nu zij had nageterlijke macht; het Hoi ontzet hem uit
zijn ambt, ook al heeft hij zijn ontslag
laten een rechtsvordering tot opefaangeboden, daar r;lie omstandigheid
sing binnen de bij de Hypotheekwet
het instellen van een tuchtvordering
bepaalde termijn in te stellen;
niet kan tegenhouden en evenmin
Dat het middel gegrond is;
grond kan opleveren tot opschorting
van de beslissing in de zaak (1). (Artt.
404, 405 en 409 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

(1) Zie Cass., 26 juni 1985, A.R., nr. 7422
(A.C., 1984-85, nr. 655); 16 jan. 1986, A.R., nr.
5202 (A.C., 1985-86, nr. 316); 4 juni 1987, A.R.
nr. 5868 (A.C., 1986-87; nr. 598); 24 sept. 1987;
A.R. nr. 5901, 29 okt. · 1987, A.R,, nrs. 8139 en
8140, 3 maart 1988, A.R. nrs. 8318 en. 8319
(A.C., 1987-88, nrs. 52, 129, 410 en 411); 22 sept:
1989, A.R. nrs. 6883 eh 8740 (A.C., 1989-90, nrs.
51 en 52); 12 okt. 1990, A.R. nr. 8821, supra, nr,
79.
.
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werking verleend heeft aan een
grootscheeps opgezet plan van. oplichting; dat een vennootschap Karia
ARREST
Ltd. als tussenpersoon zou optredenin
een ingebeeld .beleggingssysteem;
{:J\.R. nr. 7546) ·
dat " promissory-notes " zouden worden aangekocht door een " closing-:
Procureur-generaal bij het_ Hof bank " voor 80 % van hun nominalevan Cassatie, verzoeker tot ontzet- waarde; dat ze aan de eigenlijke beting van de heer X ... , uit zijn ambt leggers zouden worden doorverkocht
van rechter in de Rechtbank van voor ·96 % van hun nominale waarEerste Aanleg te Y... , tegen X. .. , de, zodat de onmiddellijke winst 16;
rechter in de Rechtbank van Eerste % bedroeg; dat men te werk zou.
Aanleg te Y... , bijgestaan door mr. gaan met schijven van een milj ard:
W. Landuyt _en mr. L. Dreessen, ad- US dollar, waarop de winst dus 160
vocateD. bij de balie te Antwerpen. . miljoen US dollar zou bedragen; dat
Heit · Hof van Ca,ssatie, in algeme- Karia beloofde die winst te delen
, ne vergadering, samengesteld over- m~t een partner, die bereid zou wor~
eenkomstig artikel 348, tweede lid, den gevonden de operatie vooruit te
van het. Gerechtelijk Wetboek, gelet helpen met, per schijf van een milop de schriftelijke vordering van de jard US dollar, een bedrag van 2
procureur-generaal, . die Juidt als miljoen us dollar als optie, en dossierkosten te betalen; dat een eerste
volgt:
slachtoffer gevonden werd in- de
« Aan het Hof van Cassatie, de
vennootschap Anylink Financial
procureur-generaal ~ij dit Hof,
Services Ltd., die inderdaad 2 mil~
Aangezien de heer X. .. , tot rechter joen US dollar, hetzij iets minder
in de Rechtbank van Eerste Aanleg dan 75 miljoen BF, stortte; dat het
te Y... werd benoemd bij koninklijk hele systeem, waarbij de ondernebeslult viim 3 maart 1975 en op 12 ming louter gefantaseerd was; hiermaart 1975 op de openbare zitting op berustte dat, vooraleer de eerste
van het Hof van Beroep te Y... de bij inschrijver zijn winst, , binnen · een
artikel 2 van het decreet van 20 juli viertal maanden, moest opstrijkeni'
1831 voorgeschreven eed heeft afge- een tweede slachtoffer moest wor-·
legd;
den gevonden; dat daarom, maar
zonder resultaat, gepoogd werd van
Aangezien de heer X... bij arrest de firma· Limalka betaling · te vervan 11 juni 1990 van de eerste ka- krijgen van vijfmaal 2.200.000 · US
mer van het I:Iof van Beroep te Y... dollar als borgsom en optiegeld voor
werd veroordeeld tot een hoofdge- vijf transacties van telkens een milvangenisstraf van een jE~.ar, een jard US dollar;
·
·
geldboete van duizend frank en een
subsidiaire gevangenisstraf van een
Aangezien de heer X... in de eer"'
maand wegens valsheid in geschrif- ste operatie bij de voorbereiding
ten en gebruik van vals stuk, als da-- niet is tussengekomen, zodat .. hij
der;
niet veroordeeld werd voor mededaAangezien het Hof het cassatiebe- derschap van de oplichting van
roep dat de heer X. .. tegen dit arrest 75.000.000 frank, waarvoor een vier-·
heeft ingesteld, verworpen heeft bij tal medebeklaagden wel veroordeeld
arrest van 11 december 1990, zodat werden; dat hij enkel nadien tussen"
de veroordeling kracht van gewijsde kwam om, door het meewerken aan
het opstellen en door het ondertekeheeft gekregen;
nen van een " agreement ", de be-.
Aangezien uit het arrest van ver- drogenen vertrouwen in te boezeme-:
oordeling en uit het strafonderzoek nen en de te verwachten klacht
blijkt : dat de heer X... zijn mede- tegen te houden;
(PROCUREUR-GENERML BIJ HET HOF VAN C..;I.SSATIE T.X .. )
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Aangezien hij actief deelnam aan
de voorbereiding van de tweede,
mislukte operatie (Limalka); dat hij,
zoals steeds, de documenten die
moesten dienen om het slachtoffer
om de tuin te leiden, ondertekende
met de melding "i.o. ", namens zijn
zoon J ... , die voorgesteld werd als
"legal advisor", terwijl, enerzijds,
deze in het geheel niet op de hoogte
was en overigens amper een voorbereidende kandidatuur in de rechtsgeleerdheid had afgelegd en, anderzijds, niemand eraan twijfelde dat
de interventie niets te maken had
met de zoon maar enkel en aileen
met de vader, wiens hoedanigheid
van magistraat ertoe kon bijdragen
de lichtgelovigheid van de slachtoffers te bevorderen;
Aangezien door de heer X ... op 20
mei 1987 een stuk werd ondertekend
- ditmaal niet met de melding
" i.o. " - waarbij bedongen werd dat
het z.g. honorarium naar helften zou
worden verdeeld tussen hemzelf en
zijn zoon;

Nr. 349

Aangezien uit de veroordeling, uit
de aard en de zwaarte van de gepleegde feiten en uit het algemeen
gedrag van de heer X... blijkt dat hij
zodanig afbreuk heeft gedaan aan
de waardigheid van zijn ambt dat
hij niet meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
Gelet op de artikelen 100, tweede
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409,
417 tot 420 en 422 tot 426 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Vordert dat het Hof, in algemene
vergadering, uitspraak doende in
openbare zitting en na onderzoek,
de heer X ... uit zijn ambt van rechter in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Y... ontzet en hem in ·de
kosten veroordeelt.
Brussel, 20 december 1990,
(get.) H. Lenaerts. »

Gehoord de heer X... , die vraagt
dat de zaak in raadkamer zal worden behandeld;
Gehoord . het verslag van afdeAangezien de heer X ... uiteindelijk lingsvoorzitter Marchal;
slechts een naar verhouding miniem
Gehoord de heer procureur-genedeel van de opbrengst van de oplichting heeft ontvangen, namelijk een raal in zijn conclusie, waarbij hij
globaal bedrag van, volgens bepaal- het Hof verzoekt recht te doen op
de schatting, tussen 300.000 en de hierboven weergegeven vorde500.000 frank, volgens andere circa ring van 20 december :.990, strek750.000 frank, hierbij niet gerekend kende tot ontzetting van de heer X ...
een reeks maaltijden in dure restau- uit zijn ambt van rechter in de
rechtbank van Eerste Aanleg te Y... ;
rants, reizen en vliegtuigticketten;
Gehoord de comparant, bijgestaan
Aangezien ook is gebleken dat, door Mr. Landuyt en Mr. Dreessen;
naast de heer X ... , van de kleine opGezien zijn conclusie;
lichtersbende deel uitmaakten een
Overwegende dat het feit dat cominternationale oplichter van vreem- parant zijn ontslag heeft aangebode nationaliteit, die voor soortgelijke den, niet afdoet aan de uitoefening
feiten vervolgd werd in Zwitserland van de disciplinaire vordering;
en bij het verlaten van een "werkDat er geen grond bestaat om de
vergadering " waar ook de heer X ...
beslissing
in de zaak uit te stellen;
aan deelnam, met vier kogels werd
Gezien het arrest op 11 juni 1990
neergeschoten, evenals een persoon
die al eerder tot vier jaar gevange- door het Hof van Beroep te Y... genisstraf was veroordeeld, terwijl ook wezen;
bleek dat de heer X... ging lunchen
Overwegende dat de door compamet een persoon die hij zelf, in zijn rant opgelopen veroordeling, die behoedanigheid van onderzoeksrech- trekking heeft op valsheid jn geter, in verdenking had gesteld;
schriften en gebruik van een vals
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stuk, als dader, gepleegd tussen 14
oktober 1987 en 30 november 1987,
in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat zowel uit het
voormelde arrest van het hof van
beroep als uit het onderzoek door
het Hof blijkt dat, ook afgezien van
de omstandigheden die buiten de
veroordeling door het openbaar ministerie worden aangevoerd en die
door comparant worden betwist, de
heer X. .. door zijn gedrag ernstig afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt van rechter en
dat hij derhalve niet meer waardig
is deel te nemen aan de uitoefening
van de rechterlijke macht;

1 ---------
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Om die redenen, recht doende op
tegenspraak, in openbare terechtzitting, na behandeling van de zaak in
de raadkamer, gelet op de artikelen
100, tweede lid, van de Grondwet,
404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 424
en 426 van het Gerechtelijk Wethoek; ontzet de heer X ... uit zijn
ambt van rechter in de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Y... ; veroordeelt hem in de kosten, die op heden nul frank belopen.
28 februari 1991 - Algemene vergadering - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste
voorzitter - Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advo·
eaten : mrs. W. Landuyt en L. Dreesen,
Antwerpen.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder
- Hinder veroorzaakt door openbare werken
- Gelijkheid t.a.v. de gemene lasten - Toepassing door de feitenrechter - Gevolg.
572.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout daad en schade.

Oorzakelijk verband tussen
419

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Gebrek - Aansprakelijkheid van de bewaarder - Bevoegdheid
om zich daarop te beroepen.
518

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken bevaarbare waterwegen.

Bewaring van de
562.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht zaak - Begrip.

Zaken -

Bewaring van de
562.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip.

399

Aanspral[elijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Materiele schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Schade ten gevolge
van de vermindering van de waarde op de arbeidsmarkt- Vaststelling van het bedrag van
de vergoeding - Criteria.
374

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Verlies van bedrijfsinkomsten ten gevolge van tijdelijke arbeidsongeschiktheid Berekening van de vergoeding op basis van
het brutoloon - Wettigheid - Vereiste.
374

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Materiele schade - Elementen en grootte Vermindering
Voortijdige pensionering
van het pensioen.
510

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst Opdrachtgever - Fout - Onderaannemer Schade - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Vereisten.
·
42.5

Arbeid
Algemene begrippen
Betaalde feestdagen
- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
- Verjaring - Misdrijf- Bestaan- Schuld.
62.5

Arbeid
Gezondheid en veiligheid - A.R.A.B. - Titel
II - Toepassingsgebied - Openbare sector.
549

Arbeidsongeval
Begrip- Plotselinge gebeurtenis- Val.

470

Arbeidsongeval
Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Oorzaak
buiten het organisme van de getroffene.
470

Arbeidsongeval
Begrip - Plotselinge gebeurtenis ning van de dagtaak.

Uitoefe603

Arbeidsongeval
Begrip.

603

Arbeidsongeval
Begrip - Ongeval - Vermoeden.

Plotselinge gebeurtenis
394

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Fietser.
469
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Arbeidsongeval

Arbeidsovereenkomst

Weg naar en van het werk - Begrip - Ontslag om dringende reden - Gevolg.
490

Arbeidsongeval

.

Overheidspersoneel - Bijzondere regels Aard van de wet - Rechtsvorderingen tegen
de aansprakelijke derde - Aanvullende bepalingen.
428

Einde - Ontslag om dringende reden - Bediende - Werkstaking
Arbeidsgerechten
- Bevoegdheid.
574

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beeindiging Tekortkoming van een partij aan haar verplichtingen.
604

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Verwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit
door de arbeidsongevallenverzekeraar
Identiteit van de verzekeringsinstelling niet
vermeld op de ongevalsverklaring.
492

Einde - Andere wijzen van beeindiging Gerechtelijke ontbinding - Rechtsvordering
- Latere met beeindiging gelijkstaande handeling - Feitenrechter - Gevolg.
693

Arbeidsovereenkomst
Aller lei - Recht van verdediging - Begrip.
690

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Verwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit
door de arbeidsongevallenverzekeraar- Wettelijke termijn - Vertrekpunt- Tijdstip. 492

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Kosten - Rechtsplegingsvergoeding - Uitbetaling van de rente in kapitaaal.
660

Arbeidsvoorziening
Leerlingwezen - Uitvoering van de overeenkomst - Schade veroorzaakt door de leerling
- Zware schuld - Begrip.
496

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Op het Hof van Cassatie
rustende plicht - Begrip.
402

Arbeidsovereenkomst
Aard van de wet - Bedienden - Artt. 39 en
82 Arbeidsovereenkomstenwet - Internationale openbare orde.
432

B

Arbeidsovereenkomst
Aard van de wet - Toepassingssfeer - Bediende - Art. 82, Arbeidsovereenkomstenwet
- Dwingende bepaling t.a.v. aile partijen. 502

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen - Handelsvertegenwoordiger
- Commissieloon - Aanvaarding van de order - Weigering of voorbehoud van de werkgever - Termijn - Aard.
468

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Termijn - Hogere bediende - Vaststelling door de rechter - Criteria.
601

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Termijn - Hogere bediende - Vaststelling door de rechter - Criteria.
601

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden - Bediende - Ontslag - Kennisneming van de
beeindiging door de werknemer - Tijdstip.
490

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden diende - Ontslag - Begrip.

Be490

Beroepsziekte
Ambtshalve herziening - Rechterlijke beslissing - Bedrag van de schadeloosstelling Verhoging - Gevolgen - Datu:n - Begrip.
623

Bescherming van de maatschappij
Internering van geestesgestoorden - Beslissing van de raadkamer tot internering wegens
feiten waarvoor de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt - Hoger beroep - Ge609
volg.

Bescherming van de maatschappij
Internering van geestesgestoorden - Openbaar ministerie dat voor de raadkamer de internering van de verdachte vordert - Weigering door de raadkamer en verwijzing naar
het vonnisgerecht - Macht van het vonnisgerecht.
628

Beslag
Bewarend beslag onder derden - Derde beslagene - Verklaring van de derde beslagene
- Verklaring laattijdig of met feitelijke vergissing - Derde beslagene wordt schuldenaar
verklaard - Onaantastbare beoordeling door
de beslagrechter.
365

l
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Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Beschikking waartegen geen hoger beroep openstaat - Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging - Begrip.
494

Bestaansminimum
Terugvordering - Openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn - Onderhoudsplichtigen - Excepties die kunnen worden tegengeworpen.
430

Betekening en kennisgeving

Betekening en ltennisgeving
Exploten - Onregelmatigheid wegens gebrek
I aan overeenstemming tussen afschrift en ori-

gineel van het exploot- Nietigheid - Vereis~

Betichting van valsheid
663

Voorwerp.

Algemene begrippen wijslast - Begrip.

Strafzaken -

Be504

Bewijs
Strafzaken - Bewijs door geschrift - Processen-verbaal - Hoog comite van toezicht Dienst enquetes.
552

Bewijs
Betichting van valsheid- Voorwerp.

663

Burgerlijke rechten, politieke rechten

Betekening van exploten - Uitlevering
Vreemd bevel tot aanhouding - Duitse taal
- Procedure van uitvoerbaarverklaring Betekening van het bevel tot aanhouding Gewest Brussel-Hoofdstad.
515

~.
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Bewijs

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht
Arbeidsgerechten - Bevoegdheid - Werkstaking.
574

Bevoegdheid en aanleg

Tuchtrechtelijke procedure - Geschil over
burgerlijke rechten - Art. 92 Gw. - Artt. 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.
381

Bur gedijke rechtsvordering
Schade veroorzaakt door een misdrijf - Burgerlijke partijen - Getroffene - Indeplaatsgestelde verzekeraar - Vordering van de getroffene - Geen eindbeslissing - Gevolg. 410

BUJrgerlijke rechtsvordering
Verjaring- Termijn- Duur- Vordering in
rechte - Grondslag - Contractuele verbintenis - Misdrijf.
521

·Burgerliijke rechtsvordering
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
afzonderlijk ingesteld - Schorsing van de
burgerlijke rechtsvordering - Grondslag van
527
de regel.

Strafzaken - Bevoegdheid - Geschil over de
ontvankelijkheid van de strafvordering.
580

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Geschil over de
samenhang.
580

c

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Begrip.
580

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Begrip.
580

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering W.A.M.-verzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde persoon tegen de verzekeraar van de beklaagde - Strafvordering
verjaard - Rechtstreekse vordering van de
benadeelde partij voor het strafgerecht gebracht - Strafgerecht - Bevoegdheid.
374

Bewaargeving
Bewaarnemer
- Grenzen.

Verplichting -

Teruggave
636

Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Toetsing
door het Hof.
455

Cassatie
Opdracht van het Hof arrest- Voorwaarden.

Intrekking van een
565

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Algemeen - Voorziening in cassatie - Laattijdigheid - Roekeloze of tergende voorziening
- Schadevergoeding.
518

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Bevoegdheid van
de tweede kamer van het Hof van Cassatie Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof of van het parket bij die gerechten.
379

Cassatie
Vordering tot vernietiging - Art. 441 Sv. Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Aanvullend onderzoek - Beschikking
van de raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank- Vernietiging.
517
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Cassatiemiddelen

Cassatie
Rechtspleging - Strafzaken - Afzonderlijke
voorzieningen - Enige memorie - Samenvoeging der zaken.
634

Cassatiemiddelen

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Draagwijdte.

Inleiding - Aard - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Rechtsspreuk - Miskenning Ontvankelijkheid - Vereisten.
690

Burgerlijke zaken
598

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Arrest van het hof van assisen - Beschuldigde schuldig verklaard aan
een misdrij£ - Ontkennend antwoord van de
jury op een vraag nopens een verzwarende
omstandigheid - Vernietiging van het verdict
van de jury op de voorziening van de veroordeelde - Gevolgen van die vernietiging t .a.v.
het ontkennend antwoord van de jury.
438

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Veroordelend arrest van het
hof van assisen - Vernietiging wegens een
nietigheid die de hele rechtspleging aantast
- Vernietiging van de debatten en van de
verklaring van de jury.
438

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van
de beslissing waarbij de beklaagde wordt veroordeeld - Beslissing waarbij de verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de beklaagde, vrijwillig tussengekomen
partij, tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partij wordt veroordeeld - Voorziening
van de verzekeraar - Onregelmatigheid Niet-ontvankelijkheid - Gevolg.
669

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel dat
de schending van art. 97 Gw. aanvoert - Middel dat faalt naar recht.
409

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Middel
ten betoge dat art. 16, § 1, tweede lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990 is geschonden Bepaling nog niet van kracht geworden op het
ogenblik van de uitspraak van de bestreden
beslissing.
409

Cassatiemiddelen
Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - Memorie van wederantwoord
- Ontvankelijkheid.
518

Cassatiemiddelen
Middelen niet ontvankelijk wegens niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep zelf Hof van assisen - Bekritiseerde beslissing Verklaring van de jury.
558

Onduidelijke middelen grip.

Strafzaken -

Be402

Cassatiemiddelen
Onduidelijk middel - Strafzaken - Middel
ten betoge dat de artt. 5 en 6.3 E.V.R.M. zijn
geschonden.
462

Cassatiemiddelen
Onduidelijke middelen - Strafzaken - Voorlopige hechtenis.
478

Cassatiemiddelen
Onduidelijke middelen - Burgerlijke zaken
- Verschillende beslissingen.
529

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Vermelding van de geschonden wetsbepalingen - Niet toepasselijke wetsbepaling. 527

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Middel
ten betoge dat een vreemde wet is geschonden.
415

Cassatiemiddelen
Nieuwe middelen - Burgerlijke zaken - Hof
van beroep - Samenstelling - Kamers met
een of drie raadsheren - Toewijzing van de
zaken - Betwisting - Ontvankelijkheid. 598

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Burgerlijke
zaken - Betwisting met bet•ekking tot de
draagwijdte van een vroegere vernietiging.
598

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang - Strafzaken - Voorrecht
van rechtsmacht - Correctionalisering van
een misdaad - Middel ten betoge dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak gedaan heeft over het bestaan van voldoende bezwaren.
402

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Voorlopige hechtenis - Ten overvloede gegeven grand.
545

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Diefstal, door een minderjarige, van het voertuig van zijn ouders - Ongeval - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders
- Veroordeling van de verzekeraar - Middel
ten betoge dat de dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet wordt verleend
in geval van diefstal.
629
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D
Dagvaarding
Beklaagde achtereenvolgens gedagvaard wegens een zelfde feit - Wettigheid - Vereisten.
667

Derdenverzet
Landbouwlening - Voorrecht van de lener Uitvoerend beslag en openbare verkoop van
de roerende goederen door andere schuldeisers - Geen opeising overeenkomstig art. 20,
1", vijfde lid, Hypotheekwet - Derdenverzet
- Ontvankelijkheid.
696

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grand - Vrijlating - Ingeschrevene die Belg
geworden is - Dienst volbracht in zijn land
van herkomst - Begrip.
695

Dienstplicht
Militierechtscollege - Rechtspleging - Voorwerp of oorzaak van de aanvraag - Wijziging
627
- Voorwaarde.

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Ambtshalve faillietverklaring - Recht van verdediging van de schuldenaar.
393

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Hoger beroep - Beroepen
vonnis - Vonnis ter zake van faillissement Begrip.
634

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Hoger beroep - Beroepen
vonnis - Vonnis ter zake van faillissementBegrip.
634

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Allerlei - Vennootschap onder firma - Faillietverklaring - Draagwijdte.
443

Dienstplicht
Allerlei - Geschillen - Dienstplichtige zeelieden - Aanvraag - Indiening - Vorm Draagwijdte.
627

G
Gemeenschap, gewest

Dwangsom
Stedebouw Strafzaken Burgerlijke
rechtsvordering - Veroordeling tot herstel
van de plaats in de vorige staat - Draagwijdte.
368

Vlaamse Gemeenschap - Lasten van de Belgische Staat - Lasten waartoe de Vlaamse
Gemeenschap gehouden is - Rechtsopvolging - Gevolgen.
450

Gemeenschap, gewest
Beraad in het Ministerieel Comite voor Gewestelijke Aangelegenheden - Aard.
594

E
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gronden - Feitelijke scheiding van meer dan
vijf jaar - Echtscheiding uitgesproken tegen
de echtgenoot- Verweerder - Vereisten .
413

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Rechtspleging Voorlopige maatregelen
t.a.v. de minderjarige kinderen - Kart geding - Aanwezigheid van het O.M.
415

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoot Uitkering na echtscheiding - Opheffing Terugwerkende kracht- Wettigheid.
420

Gemeente
Gemeenteverordening Bewijs - Begrip.

Bekendmaking 371

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelasting - Wegwerkzaamhedenbelasting - Aanpalende eigenaar - Begrip.
681

Geneeslmnde
Orden - Orde van Geneesheren - Procedure
- Rechtsmiddelen - Raad van beroep Tweederdemeerderheid
Toepassingsgebied.
653

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter- Aangehouden kosten - Vereffening.
649

Gerechts/l(osten
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie Memorie van antwoord te laat ingediend Kosten van betekening.
469

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal Procesrecht Arbeidsongeval - Rechtsplegingsvergoeding
- Uitbetaling van de rente in kapitaal.
660

Grondwet
Art. 7, derde lid - Aanhouding - Met redenen omklede beschikking van de rechter Betekening - Draagwijdte.
632

Grondwet
Artikel 11 - Gelijkheid t.a.v. de gemene lasten - Begrip.
572

Grondwet

goed - Beschikking waartegen geen hoger
beroep openstaat - Zwarigheid omtrent de
tenuitvoerlegging- Begrip.
494

Hoger beroep
Burgerlijke zaken Begrip.

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep Termijn - Tegelijkertijd tegen een vonnis alvorens recht te doen en tegen het eindvonnis
ingesteld hoger beroep - Laattijdigheid van
het tegen het eindvonnis ingesteld hoger beroep - Gevolg. I
649

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - lncidenteel beroep Gedaagde in hoger beroep.
459

Bevoegd381

Hoger beroep

Art. 92 - Geschillen over burgerlijke rechten
- Tuchtrechtspraak.
381

Hoger beroep

Art. 92 - Gewone rechtbanken
heid - Tuchtrechtspraak.

Grondwet

Grondwet
Art. 96 - Burgerlijke zaken
ming - Openbaarheid.

Plaatsopne619

Onsplitsbaar geschil 596

Burgerlijke zaken Ontvankelijkheid.

Incidenteel beroep 566

Burgerlijke zaken - Gevolgen - Onderzoeksmaatregel - Bevestiging - Impliciete
verwijzing naar de eerste rechter.
419

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Uitbreiding van vordering en nieuwe vordering - Tegenvordering
- Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep ingesteld - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
525

H

Hoger beroep
Strafzaken - Aanvullende omschrijving van
het strafbaar feit.
578

Herziening
Verzoek - Opeenvolgende veroordelingen
van twee personen - Afzonderlijke feiten .
406

Herziening
Verwijzing om advies - Nieuwe feiten waaruit het bewijs van de onschuld van een veroordeelde kan blijken.
406

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep
van de beklaagde aileen - Vernietiging van
het beroepen vonnis
Strafverzwaring Eenstemmigheid.
477

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Eenstemmigheid.
533

Hof van assisen
Behandeling ter zitting - Verplichting de regelmatig opgeroepen getuigen te horen - Begrip.
438

Algemene begrippen - Huishuur - Gerechtelijke ontbinding - Gevolgen - Datum. 584

Huur van goederen

Hof van assisen
Verklaring van de jury- Beroep.

Huur van goederen

558

Hof van assisen
Behandeling ter zitting - Recht van verdediging - Afschriften - Kosteloosheid - Grenzen.
558

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen
- Beslag - Uitvoerend beslag op onroerend .

Pacht - Begrip.

592

Huur van goederen
Pacht - Voorkooprecht - Toewijzing aan de
pachter - Verkoop na herveiling- Gevolgen
484
m.b.t. de pacht.

Huur van goederen
Pacht - Voorkooprecht - Overdracht van
het recht van voorkoop - Gevolgen.
523 .
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Inkomstenbelastingen

Huur van goederen
Handelshuur - Huurhernieuwing - Begrip.
677

Voorziening voor het hof van beroep
voegdheid van het hof van beroep.

Be396

Inkomstenbelastingen

Huwelijksvermogensstelsels
Wettelijk stelsel - Bestuur van het gemeen·
schappelijk vermogen - Handelingen waarvoor de medewerking van beide echtgenoten
is vereist - Handeling verricht door een van
de echtgenoten aileen - Toetsing door de
rechter.
453

Voorziening voor het hof van beroep - Voorziening van de belastingplichtige - Beslissing van de directeur met wetsschending ten
nadele van de belastingplichtige doch door deze niet opgeworpen - Bevoegdheid van het
hof van beroep om ambtshalve de onwettigheid ongedaan te maken .
570

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Handelsvennootschappen - Voorziening ingesteld door de
vereffenaar - Bevoegdheid - Bewijs.
503

Inkomstenbelastingen

I

Internationale verdragen - Art. 3, § 2, Neder·
lands-Belgische Overeenkomst van 19 oktober
1970 tot het vermijden van dubbele belasting
- Draagwijdte.
456

lndeplaatsstelling
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Schade veroorzaakt door een misdrijf - Burgerlijke partijen - Getroffene - Indeplaats·
gestelde verzekeraar - Vordering van de ge·
troffene - Geen eindbeslissing - Gevolg. 410

J

lndeplaatsstelling
Gevolg.

634

Inkomstenbelastingen
Algemene begrippen - Simulatie - Art. 1321
466
B.W. - Draagwijdte.

Inkomstenbelastingen

Kort geding - Geding tot echtscheiding
Voorlopige maatregelen t .a.v. de minderjarige
kinderen - Aanwezigheid van het O.M. 415

Jeugdbescherming

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Meerwaarden - Meerwaarden gebleken of
behaald uit hoofde of ter gelegenheid van de
stopzetting, door een belastingplichtige, van
de exploitatie van zijn bedrijf of van de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit - Volledige
maar tijdelijke vrijstelling van belasting op
bedrijfsinkomsten - Voorwaarden .
568

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering
moedens - Toetsing door het Hof.

Jeugdbescherming

Ver455

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Teke·
nen en indicien van gegoedheid - Bewijslast.
.
464

Minderjarige van meer dan 16 jaar - Overtreding van het Wegverkeersreglement - Politierechtbank - Minderjarige, beklaagde en
burgerlijke partij - Verhoor van een getuige
in open bare terechtzitting - Hoger beroep 511
Geldigheid van de getuigenverklaring.

Jeugdbescherming
Minderjarige van meer dan 16 jaar - Overtreding van het wegverkeersreglement Strafgerecht - Minderjarige, beklaagde en
burgerlijke partij - In raadkamer genomen
conclusie op de burgerlijke rechtsvordering.
511

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties - Belastingverhoging bij niet-aangifte of in geval van on·
juiste aangifte van inkomsten - Rechten van
de Mens - Eerlijke behandeling van de zaak
- Strafrechtelij ke veroordeling en belastingverhoging.
504

Inkomstenbelastingen
Belastingheffing - Bezwaar - Termijn.

639

K
Koop
Verborgen gebrek van de verkochte zaak Onnaspeurbaar gebrek - Bewijs - Voorwaarde.
391
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Koop
Verborgen gebrek van de verkochte zaak
Verkoper fabrikant of gespecialiseerde verkoper - Aansprakelijkheid.
391

Koop
Toewijzing - Verkoop na herveiling binding van de toewijzing.

Ont484

N
Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Tegenvordering - Tegenvordering voor het eerst in hager beroep
ingesteld - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
525

Kort geding
Geding tot echtscheiding - Voorlopige maatregelen t.a.v. de minderjarige kinderen Aanwezigheid van het O.M.
415

Kort geding

0

Bevoegdheid van de rechter in kort geding Vordering tot stopzetting van werken.
683

Officier van gerechtelijke politie
Hoog Comite van Toezicht - Dienst enquetes
- Gerechtelijke bevoegdheid.
552

L

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

Lening
Hypothecaire lening - Lange looptijd - Akte van hypothecaire lening - Beding - Vervroegde terugbetaling - Recht van de geldschieter- Wettigheid- Voorwaarden.
655

Levensonderhoud
Uitkering tot levensonderhoud
datum.

Aanvangs488

Loon
Bescherming - Strafzaken rechtsvordering - Verjaring Bestaan - Schuld.

Burgerlijke
Misdrijf 625

Beslagrechter Derde beslagene wordt
schuldenaar verklaard - Bewarend beslag
onder derden - Verklaring van de derde beslagene - Verklaring laattijdig of met feitelijke vergissing.
365

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Wegverkeersreglement 1975- Reglementsbepalingen - Art. 2.8 - Kruispunt.
605

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbepalingen -Art. 2.1 - Rijbaan.
605

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Art. 1, § 1, derde lid, Gezondheid en Veiligheidswet - Toepassingsgebied - Openbare
sector.
549

M

Onderwijs

Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W.
Arbeid - Arbeidsbescherming - Raad voor
maatschappelijk welzijn - Voorzitter - Bevoegdheden.
549

Militair
Militaire vervallenverklaring- Art. 3 Mil.Sw.
- Gevallen waarin die straf moet worden uitgesproken.
695

Misdrijf
Rechtvaardiging Begrip.

Wettige verdediging 533

Misdrijf
Rechtvaardiging - Wettige verdediging - Inklimming of braak - Nacht- Begrip.
533

Art. 63 wet van 21 juni 1985 - Geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld betaald voor
buitenlandse studenten van buiten de E.E.G.,
waarvan de ouders in het buitenland verblijven - Wettigheid.
445

Onderwijs
Universitair onderwijs
Vrije universitaire
instellingen - Statuut van het personeel Begrip.
687

Onderwijs
Universitair onderwijs
Vrije universitaire
instellingen - Statuut van het personeel Loonschalen - Begrip.
687

Onderzoek in strafzaken
Akten van onderzoek - Inzage - Afschrift Machtiging - Bevoegdheid.
552
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Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Toestemming van degene die het werkelijke genot heeft van de plaats - Beoordeling in feite
door de rechter.
632

Openbaar ministerie
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Tegenwoordigheid van het O.M.
399

Openbaar ministerie

Onderzoeksgerechten
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Tegenwoordigheid van het O.M.
399

Geding tot echtscheiding - Kort geding Voorlopige maatregelen t.a.v. de minderjarige
kinderen- Aanwezigheid vereist.
4I5

Onderzoeksgerechten
Handhaving van de voorlopige hechtenis
Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Vordering van het O.M. - Mededeling.
436
Handhaving van de voorlopige hechtenis Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Verslag.
436
Buitenvervolgingstel529

Onderzoeksgerechten
Procedureregeling Grondslag.

Bepaling van intern recht - Bepaling van internationale openbare orde - Begrip.
432

Openbare orde

Onderzoeksgerechten
-

Onderzoek in strafzaken - Akten van onderzoek - Inzage - Afschrift - Machtiging. 552

Openbare orde

Onderzoeksgerechten

Procedureregeling
ling - Redenen.

Openbaar ministerie

Motiveringsplicht 529

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Schriftelijke vordering van de
procureur des Konings - Beschikking van
verwijzing - Draagwijdte.
533

Overeenkomst
Bestanddelen - Voorwerp - Bepaald voorwerp - Bepaald en bepaalbaar voorwerp Begrip.
679

Overeenkomst

Onderzoeksrechter
Voorwerp van het onderzoek van de rechter.

Bepalingen van internationale openbare orde
- Arbeidsovereenkomst - Bedienden Artt. 39 en 82 Arbeidsovereenkomstenwet Aard van die bepalingen.
432

Nasporingen
401

Verbindende kracht - Niet-uitvoering - Wederkerig contract - Vordering tot ontbinding
- Bevoegdheid van de rechter.
584

Onsplitsbaarheid
Burgerlijke zaken - Begrip.

596

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Vordering tot herziening
- Grond van de vordering - Onregelmatigheid van de onteigening - Onregelmatigheid
aangevoerd voor de rechter over de procedure
tot herziening - Ontvankelijkheid.
382

Onteigening ten algemenen nutte
Wegenfonds - In huur nemen van het onteigende goed - Vergoeding verschuldigd aan
de onteigende.
482

Onteigening ten algemenen nutte
Arrest waarin wordt beslist dat interest moet
worden toegekend op de in de Deposito- en
Consignatiekas in consignatie gegeven bedragen - Beslissing hierop gegrond dat consignatie niet als betaling geldt - Onwettige be589
slissing.

Onteigening ten algemenen nutte
Schade ten gevolge van het gebruik waartoe
de onteigenaar de onteigende grond bestemt
- Schade waarvoor geen onteigeningsvergoeding verschuldigd is.
589

Overeenkomst
Einde - Wederkerig contract - Vordering
tot ontbinding- Bevoegdheid van de rechter.
584

Overeenlwmst
Einde - Gerechtelijke ontbinding - Wederkerig duurcontract - Ontbinding - Gevolgen
-Datum.
584

Overeenkomst
Einde - Gerechtelijke ontbinding - Rechtsvordering - Arbeidsovereenkomst - Met
beeindiging gelijkstaande handeling - Gevolg voor de vordering.
693

Overeenkomst
Simulatie -Art. 1321 B.W. - Draagwijdte.
466

Overeenkomst
Allerlei - Vordering in rechte - Groncis· ag
- Contractuele verbintenis - Misdrijf Verjaring - Termijn - Duur.
521
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Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtrechtelijke procedure - Vaststelling van burgerlijke rechten en
verplichtingen.
381

Paritair comite
Paritair Comite voor het Drukkerij-, Grafische Kunst- en Dagbladbedrijf - Ressort.
461

Paritair comite
Ressort - Criterium derneming.

Activiteit van de on461

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Geschillen in tuchtzaken
- Bevoegdheid van rechtbanken in de zin
van art. 92 Gw.
381

Rechten van de Mens
Art. 5.2 E .V.R.M. - Draagwijdte.

478

Rechten van de Mens

Prejudicieel geschil
Arbitragehof - Op het Hof van Cassatie rustende plicht - Begrip.
402

Art. 6.2 E.V.R.M. - Verdachte die geboeid
voor de rechter verschijnt.
478

Rechten van de Mens

Prejudicieel geschil
Strafzaken - Misdrijf dat verband houdt met
de uitvoering van een overeenkomst.
529

R
Raad van State
Nietigverklaring van een administratieve beslissing - Gezag van gewijsde.
617

Raad van State
Afwijzende beslissing van de administratieve
overheid - Nietigverklaring - Gevolg.
617

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Verbod uitspraak te
doen over niet gevorderde zaken - Begrip.
658

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie Art. 6.1 E.V.R.M. - Correctionele rechtbank
- Alleenrechtsprekende rechter die de verwijzing van de zaak naar e en kamer met drie
rechters heeft bevolen - Rechter die vervolgens meewerkt aan de b erechting van de
zaak .
533

Rechtbanken
Strafzaken - Appelrechter - Aanvullende
omschrijving van het strafbaar feit .
578

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Conclusie waarin de burgerlijke partij het bedrag van de vordering bepe rkt - Toekenning
van een hager bedrag door de rechter.
667

Rechten van de Mens
Art. 14 E.V.R.M. - Wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs - Middelbaar onderwijs - Kosteloosheid - Uitsluiting van de
kinderen van buitenlanders van buiten de
E.G., die in het buitenland verblijven
Ge445
volg t.a.v. discriminatie.

Artt. 6.1. en 6.3, d, E .V.R.M. - Artt. 14.1 en
14.3, e, l.V.B.P.R. - Eerlijke behandeling van
Ondervraging van
de zaak - Strafzaken
getuigen.
504

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.J\1. - Art. 14.1 l.V.B.P.R. Strafzaken - Elerlijke behanc;leling van de
zaak- Draagwijdte.
504

Rechten van de Mens
Art. 6.2 E .V.R.M. - Art. 14.2 l.V.B.P.R. Strafzaken- Vermoeden van onschuld - Begrip .
504

Rechten van de Mens
Artt. 6.1 E .V.R.M. en 14.7 l.V.B.P.R. - Eerlijke behandeling van de zaak - Strafrechtelijke veroordeling en belastingverhoging. 504

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. - Bepaling niet van toepassing op uitlevering.
515

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E .V.R.M. - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Correctionele
rechtbank - Alleenrechtsprekende rechter
die de ve rwijzing van de zaak naar een kamer
met drie rechters bevolen heeft - Rechter die
vervolgens meewerkt aan de berechting van
de zaak.
533

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E .V.R.M . - Onpartijdige rechterlijke
instantie - Begrip.
552

Rechten van de Mens
Art. 8 E.V.R.M. - Prive-leven - Eerbiediging
- Telefoongesprekken - Opsporing.
557

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Eerlijke behandeling van
de zaak - Begrip.
558

Rechten van de Mens
E.V.R.M., Art. 6.1 - Eerlijke behandeling van
de zaak - Gezag van het strafrechterlijk gewijsde - Vervolging wegens verkeersongeval

-11- Vrijspraak - Materiille vaststellingen van
de strafrechter - Gelding ten opzichte van
derden voor de burgerlijke rechter.
641

Rechten van de Mens
Art. 14.1 I.V.B.P.R. - Tuchtrechtelijke procedure - Vaststelling van burgerlijke rechten
en verplichtingen.
381

Rechten van de Mens
Art. 14.1 I.V.B.P.R. - Geschillen in tuchtzaken - Bevoegdheid van rechtbanken in de
zin van art. 92 Gw.
381

Rechten van de Mens
Art. 14.2 I.V.B.P.R. - Verdachte die geboeid
voor de rechter verschijnt.
478

Rechten van de Mens
Art. 14.7 I.V.B.P.R . - Non his in idem - Berechting in het buitenland - Vervolgingen in
Belgie.
671

Rechten van de Mens

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Cumulatie van ambten Kennisneming van dezelfde zaak - Art. 292,
tweede lid, Ger.W.
621

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Correctionele rechtbank - Alleenrechtsprekende rechter die de verwijzing van
de zaak naar een kamer met drie rechters
heeft bevolen - Rechter die vervolgens meewerkt aan de berechting van de zaak.
533

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Aanwijzing van de rechter die op
het ogenblik van de uitspraak van het vonnis
een wettig verhinderde rechter moet vervangen - Vonnis, door onder meer een ander
rechter gewezen.
541

Rechterlijke tucht

Art. 13.2, b, lnternationaal Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten - Middelbaar onderwijs - Kosteloos - Geen onmiddellijk gevolg.
445

Hof van Cassatie - Arrest gewezen met toepassing van art. 409 Ger.W. - Mogelijkheid
tot in trekking.
565

Rechterlijke tucht
Rechter - Gedrag - Begrip.

Rechterlijke Macht
Stedebouw - Art. 65, § 1, a, Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw - Vordering van de
bestuursoverheid tot herstel van de plaats in
de vorige staat - Beoordelingsbevoegdheid
van de hoven en rechtbanken.
368

Rechterlijke Macht
Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat in een hof van beroep of in een arbeidshof of van het parket bij die gerechten - Bevoegdheid van de tweede kamer van het Hof
van Cassatie.
379

Rechterlijke organisatie
Algemene begrippe n - Samenstelling van
het rechtscollege
Alleenrechtsprekend
rechter - Verwijzing naar een kamer met
drie rechters - Cumulatie van ambten.
577

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Beslissing over een geschilpunt - Latere debatten over een ander geschilpunt tussen dezelfde partijen - Wijziging van het rechtscollege.
415

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Hof van beroep - Kamers
met een of drie raadsheren - Toewijzing van
de zaken - Betwisting - Incident v66r ieder
ander middel op te werpen.
598

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken
Openbaarheid.

Rechterlijke organisatie

698

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Cassatiearrest.

598

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Burgerlijke zaken - Begrip.

·120

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Begrip - Perken.
422

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Strafzaken - Vervolging wegens
verkeersongeval - Vrijspraak - Materiele
vaststellingen van de strafrechter - Gelding
ten opzichte van derden voor de burgerlijke
rechter.
641

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Strafzaken - Strafvordering Eindveroordeling wegens alcoholintoxicatie
- Nieuwe vervolgingen wegens onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen. 667

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Misdrijf
in Belgie gepleegd - Berechting in het buitenland- Vervolgingen in Belgie.
671

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Allerlei - Raad van State - Nietigverklaring van een administratieve bes!issing
- Gevolgen.
617

Rechtsbeginselen (Algemene)
Plaatsopneming
619

Toepassing die niet onverenigbaar mag zijn
met de vaste wil van de wetgever.
445

12 Rechtsbeginselen (Algemene)
Gelijkheid t.a.v. de gemene lasten - Begrip.
572

Rechtsbeginselen (Algemene)
Spreuk.

663

Rechtsbeginselen (Algemene)
Non his in idem - Strafzaken - Misdrijf in
Belgie gepleegd - Berechting in het buitenland- Vervolgingen in Belgie.
671

Rechtsbeginselen (Algemene)
Begrip.

690

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Ambtshalve faillietverklaring - Recht van verdediging van de
schuldenaar.
393

Recht van verdediging
Strafzaken - Onvolledig dossier.

402

Recht van verdediging
Strafzaken - Dossier niet medegedeeld in
een vorige fase van de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis.
402

Recht van verdediging
Hof van assisen - Behandeling ter zitting Verplichting de regelmatig opgeroepen getuigen te horen.
438

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele
rechtbank - Alleenrechtsprekende rechter
die de verwijzing van de zaak naar een kamer
met drie rechters heeft bevolen - Rechter die
vervolgens meewerkt aan de berechting van
de zaak.
533

Redenen van de vonnissen en arresten
Afwezigheid van conclusie - Strafzaken Veroordeling - Vaststelling van aile bestanddelen van het misdrijf.
398

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Onderzoeksgerechten - Procedureregeling - Buitenvervolgingstelling.
529

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Tegenstrijdigheid tussen redenen en beschikkend gedeelte van een beslissing - Begrip.
533

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Strafvordering - Straf - Rechtvaardiging
van de Strafmaat - Vereiste nauwkeurigheid.
609

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Belastingzaken - Vraag van
een procespartij om verschillende zaken wegens samenhang te voegen.
568

Redenen van de vonnissen en arresten
Conclusie - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid.
526

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Antwoord op de
conclusie door verwijzing naar de vordering
van het O.M.
462

Recht van verdediging

s

Faciliteiten - Hof van assisen - Afschriften
- Kosteloosheid - Grenzen.
558

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzoek tot heropening van de
de batten - Stilzwijgen van de rechter.
665

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst Begrip.
690

Redenen van de vonnissen en arresten
Begrip en aard van een reden - Burgerlijke
zaken - Tegenstrijdige redenen - Begrip.
425

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Belastingzaken - Directe belastingen - Middelen door de belastingplichtige aangevoerd tijdens het administratief onderzoek - Middelen niet bij conclusie voorgedragen.
443

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene regels - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Procedureregeling - Motiveringsplicht - Grondslag.
529

Samenhang
Belastingzaken ter.

Beoordeling door de rech568

Schip,scheepvaart
Vervoer over zee - Cognossement- Charterpartij - Gevolgen .
486

Schip, scheepvaart
Vervoer over zee - Cognossement - Derdehouder - Rechten - Belang.
486

Schip, scheepvaart
Dienst der Scheepvaart vang.

Opdracht -

Om562

Schip,scheepvaart
Dienst der Scheepvaart - Bevaarbare waterwegen - Bewaring.
562

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
- Schuldig verzuim.
560
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Spelen en weddenschappen
Kansspelen - Exploitatievoorwaarden.

433

Stedebouw

Uitlevering

Art. 65, § 1, a, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw - Vordering van de bestuursoverheid tot herstel van de plaats in de vorige
staat - Beoordelingsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken.
368

Stedebouw
Sanctie - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling tot herstel van de
plaats in de vorige staat - Dwangsom Draagwijdte.
368

Straf
Andere straffen - Levenslange ontzetting
van bepaalde rechten - Art. 31 Sw. - Gevallen waarin die straf moet worden uitgesproken .
695

Art. 5.3 E.V.R.M.
ling.

Niet toepasselijke bepa515

Uitlevering
Vreemd bevel tot aanhouding - Duitse taal
- Procedure van uitvoerbaarverklaring Betekening van het bevel tot aanhonding Gewest Brussel-Hoofdstad.
515

Uitlevering
Vreemd bevel tot aanhouding - Procedure
van uitvoerbaarverklaring - Vreemdeling
niet verschenen voor de raadkamer.
515

Uitlevering
Vreemd bevel tot aanhouding - Procedure
van uitvoerbaarverklaring - Vertaling van
het bevel tot aanhouding.
515

Uitlevering

Straf
Andere straffen - Militaire vervallenverklaring - Art. 3 Mil.Sw. - Gevallen waarin die
straf moet worden uitgesproken.
695

Vreemdeling voorlopig aangehouden met het
oog op uitlevering - Uitvoerbaarverklaring
van een door de vreemde overheid verleend
bevel tot aanhouding - Gevolg.
515

Straf
Allerlei - Tenuitvoerlegging - Uitstel - Begrip.
412

v

Straf
Allerlei - Rechtvaardiging van de strafmaat
- Redenen- Vereiste nauwkeurigheid. 609

Strafvordering
Beklaagde achtereenvolgens gedagvaard wegens een zelfde feit - Wettigheid - Vereisten.
667

Vallbondsafvaardiging
Banksector - Plaatsvervangende vakbondsafgevaardigde - Ontslag - Dringende reden
- Bescherming- Forfaitaire vergoeding. 500

Vennootschap
Onder firma wijdte.

Faillietverklaring

Draag443

Algemene begrippen - Inbreng verhoging- Simulatie - Begrip.

Kapitaal·466

Vennootschap

T

Vennootschap
Taalgebruik
Gerechtszaken - Betekening - Uitlevering
- Vreemd bevel tot aanhouding - Duitse
taal - Procedure van uitvoerbaarverklaring
- Betekening van het bevel tot aanhouding
- Gewest Brussel-Hoofdstad.
515

Temgvordering van het onverschuldigd
betaalde
Uitkering na echtscheiding - Opheffing Terugwerkende kracht - Wettigheid.
420

Allerlei - Inkomstenbelastingen - Handelsvennootschappen - Voorziening ingesteld
door de vereffenaar - Bevoegdheid
Bewijs .
503

Vereniging van boosdoeners
Misdrijven omschreven in de artt. 322 en 323
Sw. - Bestanddelen.
.582

Verjaring
Burgerlijke zaken- Termijn(duur) - ·vordering in rechte - Grondslag
Contractuele
verbintenis - Misdrijf.
521

14Verjaring

Verzekering

Burgerlijke zaken - Termijnen - Rechtstreekse vordering van de benadeelde van een
door een motorrijtuig veroorzaakt ongeval tegen de verzekeraar - W.A.M.-wet- Driejarige verjaring - Toepassingsgebied.
587

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijn - Vordering
tot vergoeding van de schade ten gevolge van
een misdrijf - Art. 26, voorafgaande titel Sv.
615

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - W.A.M.-verzekering · - Rechtstreekse vordering van de
benadeelde persoon tegen de verzekeraar Verjaring door verloop van drie jaar - Stuiting van de verjaring- Begrip.
374

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Vordering tot
vergoeding van de schade ten gevolge van een
misdrijf- Art. 22, voorafgaande titel Sv. 615

Verjaring
Strafzaken - Termijnen - Duur - Burgerlijke rechtsvordering - Misdrijf - Bestaan
- Schuld.
625

Verjaring
Strafzaken - Stuiting - Verschillende misdrijven - Samenhang - Stuitingsdaad Gevolgen.
671

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstel - Uitstel - Begrip.

412

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Van de vernietiging uitgesloten vordering - Rechtspleging.
598
Cassatie

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Diefstal van het verzekerde voertuig - Fout van de verzekerde Ongeval - Vordering tegen de verzekeraar.
480

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Diefstal, door een minderjarige, van h~t voertuig van zijn ouders Ongeval - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders - Veroordeling van de
verzekeraar jegens de benadeelde derde . 629

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Arrest van
het Hof - Verzoekschrift tot uitlegging Ontvankelijkheid.
638

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Arrest van
het Hof- Uitlegging- Begrip.
638

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verstekvonnis niet betekend binnen een jaar - Verzoek van de verweerder om de zaak opnieuw
te Iaten berechten - Ontvankelijkheid.
685

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Onbestaanbaarheid van het tussen de regels geschrevene - Draagwijdte.
607

Vonnissen en arresten

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Gevolg.

W.A.M.-verzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde persoon tegen de verzekeraar van de beklaagde - Strafvordering
verjaard - Rechtstreekse vordering van de
benadeelde partij voor het strafgerecht gebracht- Strafgerecht- Bevoegdheid.
374

Verwijzing
638

Verwijzing na cassatie
Burgerlijke zaken - Cassatie - Verwijzing
- Rechter op verwijzing- Taak- Kennisneming - Perken.
638

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Wettige verdenking Beoordeling door het Hof - Gegrond verzoekschrift - Gevolg.
522

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verdenking niet af te leiden uit de door de eiser
uiteengezette gegevens - Afwijzing van het
verzoek.
579

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele
rechtbank - Niet gedagtekend proces-verbaal van een terechtzitting waarop de zaak is
behandeld- Vonnis en gedingstukken die aile voor het bewijs van de regelmatigheid van
de rechtspleging noodzakelijke vaststellingen
bevatten.
665

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Proces-verbaal van de terechtzitting - Niet goedgekeurde doorhalingen - Doorhalingen zonder enig
verband met de vermelding van een substantiEHe rechtsvorm.
671

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Beroepen beslissing nietig
Appelbeslissing die de beroepen beslissing
niet bevestigt en op eigen gronden steunt 381
Gevolg.

15Voorlopige hechtenis

Voorlopige hechtenis

Handhaving - Rechtspleging in cassatie
Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Indiening van memorie - Termijn - Overgangsrecht.
409

Voorlopige h.e chtenis
Handhaving - Rechtspleging in cassatie Middel ten betoge dat art. 16, § 1, tweede lid,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 is geschonden
- Bepaling nog niet van kracht geworden op
het ogenblik van de uitspraak van de bestreden beslissing.
409

Voorlopige hechtenis
Handhaving '- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de
voorlopige hechtenis - Cassatieberoep Achteraf verl~ende beschikking tot gevangenneming die ohmiddellijk ten uitvoer gelegd is.
412

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Rechtspleging in cassatie
Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis 1990
Neerlegging yan memories - Termijn
Werking van de wet in de tijd.
413

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Motivering.

436

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Vordering van
het O.M. - Mededeling.
436

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Verslag.
436

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Middel ten betoge dat art. 16
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 is geschonden
- Bepaling nog niet van kracht geworden ten
tijde van het strafbaar feit.
436

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Cassatieberoep - Termijn Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 Verlenging van de termijn.
442

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Redenen - Op conclusie Antwoord door een verwijzing naar de vordering van het O.M.
462

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Onderzoeksgerecht -Wijziging van de omschrijving.
462

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Uitspraak van de raadkamer
over de handhaving van de voorlopige hechtenis - Vernietiging van de beschikking door
de appelrechter - Devolutieve kracht van het
hager beroep.
463

Handhaving - Uitspraak van de raadkamer
op een maandagmorgen - Aanhangigrhaking
- Begrip.
463

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Bevel tot aanhouding van een
verdachte die in vrijheid was gelaten.
472

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Aan het onderzoeksgerecht
voor te leggen dossier.
475

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Eerste beslissing van de raadkamer - Termijn.
475

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling- Rechtspleging.
478

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht aan de raadsman.
478

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Beschikking van de raadkamer - Cassatieberoep.
480

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Hoger beroep - Dossier.

543

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Omstandigheden die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden - Begrip.
543

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Beslissing van de raadkamer
tot internering wegens feiten waarvoor de
verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt - Hoger beroep - Gevolg.
609

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Samenvattende ondervraging - Verzoek - Termijn.
610

Voorlopige hechtenis
Handhaving van de hechtenis - Vernietiging
met verwijzing - Herstel van de onregelmatigheid door de aangewezen rechter.
610

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving beveelt
- Voorziening in cassatie - Termijn.
613

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Gronden van het bevel tot
aanhouding - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht.
614

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betekening - Termijn
- Laattijdige betekening - Gevolgen.
632
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Voorlopige hechtenis
Handhaving - Rechtspleging in cassatie Indiening van memories - Termijn.
634

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betekening - Termijn
- Laattijdige betekening - Gevolgen.
673

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Wederrechtelijke invrijheidstelling van de verdachte - Schorsing van
de voorlopige hechtenis.
673

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek Afwijzing van het verzoek bij arrest van het
hof van beroep - Voorziening in cassatie Termijn.
509

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling
richt aan het vonnisgerecht
door de rechter.

Verzoek geBeoordeling
545

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek Afwijzing - Redenen - Toepasselijke wet.
545

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek Afwijzing - Redenen - Ten overvloede gegeven grond.
545

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Arrest van
het hof van beroep - Voorziening in cassatie
- Aanwijzing van de bestreden bes.Jissing.
614

Voorrechten en hypotheken
Hypotheken - Hypothecaire Jening - Lange
looptijd - Akte van hypothecaire Jening Beding - Vervroegde terugbetaling - Recht
van de geldschieter - Wettigheid
Voorwaarden.
655

Voorrechten en hypotheken
Akte waarvan de overschrijving verplicht is
- Niet overgeschreven akte - Tegenwerpbaarheid - Derde die zonder bedrog heeft gecontracteerd - Begrip.
675

Voorrechten en hypotheken
Landbouwlening - Voorrecht van de Jener Uitvoerend beslag en openbare verkoop van
de roerende goederen door andere schuldeisers - Geen opeising overeenkomstig art. 20,
1°, vijfde lid, Hypotheekwet
Derdenverzet
- Ontvankelijkheid.
696

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Gronden van
niet-ontvankelijkheid - Inkomstenbelastingen - Handelsvennootschappen - Voorzie-

ning ingesteld door de vereffenaar voegdheid - Bewijs.

Be503

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld Gewest als rechtsopvolger van de Belgische
Staat.
594

Voorziening in cassatie
Neerlegging van memories - Burgerlijke zaken - Memorie van wederantwoord
Ontvankelijkheid.
518

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Strafvordering Voorlopige hechtenis- Art. 31, § 2, Wet VoorJopige Hechtenis 1990 - Verlenging van de
termijn.
442

Voorziening in cassatie
Termijnen van cassatieberoep - Strafvordering - Voorlopige hechtenis - Verzoek om
voorlopige invrijheidstelling afgewezen bij arrest van het hof van beroep.
509

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Strafvordering Voorlopige hechtenis - Arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de hechtenis beveelt.
613

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Strafvordering Minderjarige verdachte - Arrest waarbij de
jeugdkamer van het hof van beroep beslist de
zaak uit handen te geven en ze naar het O.M.
te verwijzen met het oog op vervolging voor
het bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat - Geen geschil inzake de bevoegdheid
- Cassatieberoep v66r de eindbeslissing Ontvankelijkheid.
542

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Ontvanke!ijkheid Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling - Hoger beroep ontvankelijk doch niet gegrond verklaard - Geen uitspraak over een bevoegdheidsgeschil.
580

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Burger!ijke rechtsvordering Voorbarig cassatieberoep Schade veroorzaakt door een misdrijf - Burgerlijke partijen - Getroffene - Indeplaatsgestelde verzekeraar -:- Vordering van de getroffene - Gee1 eindbes!issing - Gevolg. 410

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen bestreden beslissing.

Aanwijzing van ae
614

17Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest van buitenvervolgingstelling - Veroordeling van de burgerlijke partij tot schadeloosstelling jegens de
verdachte - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Geen \;>etekening aan de procureur-generaal.
540

Vreemde wet
Vordering in rechte - Rechter waarbij een op
een bepaling van vreemd recht gegronde vordering aanhangig is - Verplichting van de
rechter.
366

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormim - Jeugdbescherming
- Ouders van een minderjarige
Betekening.
542

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen ~ Neerlegging van memories - Niet ondertekend geschrift.
669

Voorziening in cassatie

w
Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbepalingen -Art. 2.1 - Rijbaan - Begrip. 605

Werkloosheid
Strafzaken - Vormen - Voorlopige hechteRecht op werkloosheidsuitkering - Ontzegnis - Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis 1990
gen van het recht - Dagen waarop gewoon- Indiening van memorie
Termijn - ··
lijk niet wordt gewerkt ten gevolge van geOvergangsrecht!
409
bruiken - Onderneming - Begrip - OnderVoorziening in cassatie
wijsinstelling.
472
Strafzaken - Vorm - Art. 31 Wet Voorlopige
Werkloosheid
Hechtenis 1990 - Neerlegging van memories
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering - Termijn -Werking van de wet in de tijd.
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