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1°

KAMER -

1 maart 1991

VORDERING IN RECHTE -

AANWIJZING
VAN DE PERSOON TEGEN WIE DE VORDERING
IS GERICHT - REGIE DER GEBOUWEN.

De Regie der Gebouwen is bij art. 1 wet
van 1 april 1971 als een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht en wordt overeenkomstig art.
3, eerste lid, van die wet vertegenwoordigd en beheerd door de minister tot
wiens bevoegdheid de openbare werken behoren; zij is dus geen partij in
het geding wanneer de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de minister van Openbare Werken, zonder nadere bepaling in rechte wordt gedagvaard.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN, THANS STAATSSECRETARIS VOOR INSTITUTIONELE HERVOR!VIINGEN, CASTERIIIANS T. VAN
MOL, LAMBIE T.A.V. VLA/\.1\IS GEWEST, VLAAIIISE
GEMEENSCHAP)

ARREST

(A.R. nr. 7204)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 oktober 1989 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 17, 18, 703 en 705 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1 en 3 van de wet
van 1 april 1971 houdende oprichting van
een Regie der Gebouwen,
doordat de rechtbank van eerste aanleg de vordering van de verweersters
ontvankelijk verklaart ten aanzien van
de Belgische Staat, op grand dat de minister van Openbare Werken de Regie
der Gebouwen vertegenwoordigt en uit
niets blijkt dat de minister zijn vertegenwoordigingsmandaat zou verliezen indien in de inleidende dagvaarding niet
vermeld wordt dat de minister gedagvaard wordt zonder vermelding van dit
vertegenwoordigingsmandaat, en dat, bij
toepassing van artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek, het geschil behoort
tot de bevoegdheid van de gedagvaarde
minister, alsmede op de hernomen gron-
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den van het beroepen vonnis, waarbij
werd geoordeeld: dat de antwoordbrief
van architect Castermans d.d. 18 augustus 1987 aan de gerechtsdeurwaarder
(« Ik verzoek U dan ook deze dagvaarding te willen overmaken aan het adres
De heer Minister van Openbare Werken,
Wetstraat 155, te 1040 Brussel ») volkomen correct is, « vermits inderdaad artikel 3 van de wet van 1 april 1971 betreffende de oprichting van de Regie der
Gebouwen, vermeldt dat de Regie wordt
vertegenwoordigd en beheerd door de
Minister tot wiens bevoegdheid de Openbare Werken behoren », die bevoegd is
om alle overheidsdaden te verrichten;
dat het standpunt ingenomen door de
minister van Openbare Werken, niet enkel in strijd is met het schrijven van de
Regie der Gebouwen van 18 augustus
1987, doch bovendien met de artikelen 1
en 3 van de wet houdende oprichting van
de Regie der Gebouwen; dat om de Regie der Gebouwen geldig te vertegenwoordigen niet vereist is dat de minister
specifiek in die hoedanigheid wordt gedagvaard en dat het, overeenkomstig artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek
dat bescherming biedt aan de burger die
dreigt van het ene ministerie naar het
andere te worden gestuurd, in casu geen
andere minister is, die de bevoegdheid
draagt, doch de minister van Openbare
Werken zelf,

terwiJ1 een rechtsvordering slechts kan
worden ingesteld door een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon die van het
vereiste belang en de vereiste hoedanigheid, in de zin van de artikelen 17 en 18
van het Gerechtelijk Wetboek, doet blijken en hieruit tevens voortvloeit dat een
rechtsvordering slechts ontvankelijk is,
in zoverre ze wordt gericht tegen een
verweerder die de vereiste hoedanigheid
bezit om er zich tegen te verweren, met
name het rechtssubject, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, waartegen de eiser het subjectief
recht wenst aan te wenden waarop zijn
rechtsvordering gegrond is; dit rechtssubject dient te worden onderscheiden
van het wettelijk bevoegde orgaan om
dit rechtssubject in rechte te vertegenwoordigen en, bijgevolg, de omstandigheid dat twee afzonderlijke rechtssubjecten in rechte optreden door tussenkomst van een zelfde orgaan geenszins
impliceert dat een rechtsvordering, ingesteld tegen het eerste rechtssubject, meteen moet worden geacht ook te zijn g·=richt en ontvankelijk te zijn tegen het
tweede rechtssubject; te dezen, zoals de
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rechtbank zelf vaststelt, de Regie der
Gebouwen, krachtens artikel 1 van voormelde wet van 1 april 1971, een van de
Belgische Staat te onderscheiden rechtspersoon is die weliswaar, krachtens artikel 3 van dezelfde wet, wordt vertegenwoordigd en beheerd door de minister
tot wiens bevoegdheid de openbare werken behoren en die, krachtens artikel
703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, in rechte optreedt door tussenkomst van dit orgaan; krachtens artikel
705, eerste en tweede lid, van dit wethoek, aileen de Staat gedagvaard wordt
aan het kabinet van de minister tot
wiens bevoegdheid het onderwerp van
het geschil behoort en aileen in die veronderstelling, de minister die in de zaak
betrokken is niet mag betwisten dat het
voorwerp van het geschil tot de bevoegdheid van zijn departement behoort, tenzij hij tevens de betrokken minister in
zijn plaats stelt; deze wetsbepaling echter geen verband houdt met onderhavige
betwisting door de Staat zelf van de ontvankelijkheid van de tegen hem, als
rechtspersoon, ingestelde rechtsvordering om reden dat deze enkel tegen een
ander rechtspersoon, de Regie der Gebouwen, kon worden gericht; noch de inhoud van de brief van hoofdarchitect-directeur Castermans d.d. 18 augustus
1987, noch de omstandigheid dat de minister tot wiens bevoegdheid de openbare werken behoren, bevoegd is om zowel
de Staat als de Regie der Gebouwen in
rechte te vertegenwoordigen en « aile
overheidsdaden te verrichten >>, de ontvankelijkheid kunnen verantwoorden
van de rechtsvordering van de verweersters, in zoverre deze had moeten worden gericht tegen de rechtspersoon Regie der Gebouwen, zodat de rechtbank
van eerste aanleg, door op voormelde
gronden verweersters rechtsvordering
ontvankelijk te verklaren jegens de Belgische Staat en na te hebben vastgesteld
- onder verwijzing naar het beroepen
vonnis - dat deze rechtsvordering strekt
tot vergoeding van de schade ontstaan
door een lek in de verwarmingsinstailatie van het appartementsgebouw, voorwerp van een op 16 juni 1977 gesloten
huurovereenkomst tussen tweede verweerster en de heer Castermans « handelende in naam van de Regie der Gebouwen >>, haar beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van aile in het
middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat het vonnis met
verwijzing naar het beroepen vonnis
vaststelt dat de Belgische Staat, ver-
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tegenwoordigd door de minister van
Openbare Werken, op verzoek van
de eerste en de tweede verweerster
gedagvaard werd tot betaling van
schadevergoeding wegens schade
ontstaan op 15 februari 1986 in een
gebouw dat op 16 juni 1977 door
tweede verweerster verhuurd werd
aan de Regie der Gebouwen, namens wie optrad de tweede eiser,
Castermans,
hoofdarchitect-directeur van de Regie;
Overwegende dat het vonnis ervan uitgaat dat, doordat de Staat
wordt gedagvaard en in het geding
wordt vertegenwoordigd door een
bepaalde minister, een ander publiekrechtelijk lichaam, te dezen de
Regie der Gebouwen, ook in het geding is omdat het door dezelfde minister in rechte kan worden vertegenwoordigd; dat het vonnis aldus
noodzakelijk oordeelt dat de Regie
der Gebouwen geen van de Staat
onderscheiden rechtspersoon is;
Overwegende dat de Regie der
Gebouwen werd opgericht bij de wet
van 1 april 1971 dat artikel 1 van die
wet bepaalt dat zij een openbare instelling is met rechtspersoonlijkheid
en dat artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet zegt dat de Regie vertegenwoordigd en beheerd wordt door
de minister tot wiens bevoegdheid
de openbare werken behoren;
·
Overwegende dat de erkenning
van de rechtspersoonlijkheid de
rechtsbekwaamheid impliceert om
in een proces als verweerder of eiser op te treden;
Overwegende dat de appelrechters, door te beslissen dat de dagvaarding gericht tegen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de minister van Openbare Werken, tot gevolg had dat de Regie der Gebouwen in het geding was, de artikelen
1 en 3 van de wet van 1 april 1971
hebben geschonden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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vervolgens, op verzoek van het bestuur, een onvolledige aangifte heeft
verricht om de verschuldigde belasting
te ontduiken (1). (Art. 259, tweede lid,
W.I.B.)

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis niet
antwoordt op het in het onderdeel
bedoelde verweer van tweede eiser;
Dat het onderdeel gegrond is;

(DE WJLDE-GODDERIS
T. BELGISCHE STA.-\T - AII:'i. \'. FIXA:\CIE:\)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
de eerste en de tweede verweerster
tegen de eisers en over de desbetreffende kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verklaart
dit arrest bindend voor het Vlaamse
Gewest en de Vlaamse Gemeenschap; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren, zitting houdende in hager beroep.
1 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

Nr. 351
1e

KAl\IER -

1 maart 1991

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKOHIERING - TERMIJN - VERLENGING AIET TWEE
JAAR - OVERTREDING VAN EEN BEPALING
VAN HET W.l.B.- BEDRIEGLIJK OPZET- BEGRIP.

Naar recht verantwoord is de beslissing
die de aanslagtermijn met twee jaar
verlengt en de bedrieglljke opzet van
de belastingplichtige hieruit afleidt dat
hij eerst geen aangifte van bepaalde
inkomsten heeft gedaan en dat hij,

ARREST

(A.R. nr. F 1897 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1990 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 259, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 97 van de Grondwet, de
artikelen 1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest stelt dat
de administratie terecht de kwade trouw
afleidt uit het feit dat eerst geen aangifte en daarna slechts een onvolledige aangifte werd gedaan en daaruit duidelijk
het bedrieglijk opzet blijkt belastingen te
ontduiken,
terwijl, eerste onderdeel, het feit van
geen aangifte te doen of een onvolledige
aangifte te doen geen grondslag kan geven aan de toepassing van artikel 259,
tweede lid, Wetboek van de Inkomstenbelastingen, aangezien in artikel 259,
tweede lid, van dit wetboek wordt gesteld dat de termijn van drie jaar vanaf
1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, wordt verlengd
met twee jaar in geval van inbreuk op
de bepalingen van het W.I.B. of van ter
uitvoering ervan genomen besluiten gedaan met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk te schaden; en terwijl het Hof
niet uit de loutere vaststelling dat er
eerst geen aangifte en daarna slechts
een onvolledige aangifte werd gedaan,
kon afleiden dat er bedrieglijk opzet of
oogmerk om te schaden aanwezig was in
hoofde van eiser tot cassatie; en terwijl
het bedrieglijk opzet of oogmerk om te
schaden een duidelijk en bewezen wil
vereisen van de belastingplichtige en dit
bewijs in casu niet werd geleverd; zodat
het Hof in het bestreden arrest, door te
«

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

(1) Zie Cass., 25 april 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 988), en 3 jan. 1984, A.R. nr. 8100 (A.C.,
1983-84, 111'. 222).
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stellen dat de administratie terecht de
kwade trouw afleidt uit het feit dat eerst
geen aangifte en daarna slechts een onvolledige afgifte werd gedaan en dat
daaruit duidelijk het bedrieglijk opzet
blijkt belastingen te ontduiken, ten onrechte met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden in hoofde van eiser
in cassatie heeft aanvaard uit de loutere
vaststelling van deze feiten (schending
van artikel 259, tweede lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen);

Juidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Cooreman, Dendermonde.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat een overtreding
van bepalingen van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen met
bedrieglijk opzet is begaan, onder
meer wanneer ze gebeurt met de wil
om een onrechtmatig voordeel te
verkrijgen, inzonderheid met de wil
de verschuldigde belasting te ontduiken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eisers de verplichting opgelegd door artikel 222 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
niet zijn nagekomen, doordat zij, na
eerst geen aangifte van de litigieuze
belastbare inkomsten te hebben gedaan, vervolgens, na verzoek van
het bestuur, een onvolledige aangifte hebben verricht om de verschuldigde belasting te ontduiken;
Dat het arrest, op grand van die
vaststellingen, naar recht verantwoordt de beslissing dat de eisers
de voormelde be paling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
met bedrieglijk opzet hebben overtreden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Nr. 352

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
1 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijk-

3e

KAMER -

4 maart 1991

1° WRAKING RECHTER -

ONTHOUDING
GEVOLG.

2° WRAKING -

VAN

DE

TUCHTZAKEN - TOEPASSE-

LIJKE REGELS.

3° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUWE MIDDELEN - ALGEMENE BEGRIPPEN - ONTHOUDING VAN DE RECHTER- DEELNEMING VAN
DIE RECHTER AAN DE BESLISSING.

1° De rechter die zich van een zaak ont-

houdt, wordt vermoed te weten dat er
een reden tot wraking tegen hem bestaat; hij mag daarna van de zaak
geen kennis meer nemen (1). (Art. 831
Ger.W.)

zo

De regel van art. 831 Ger. W. betreffende wraking geldt oak t.a.v. de leden
van een tuchtrechtelijk college (2).

3° Het middel gegrond op de omstandigheid dat een rechter die zich van een
zaak onthoudt, nadien tach aan de beslissing deelneemt, kan niet voor het
(1) Dat de onthouding van de rechter een reden tot wraking doet vermoeden, kan ook worden afgeleid uit het verbod van rechtsweigering (art. 5 Ger.W. en art. 258 Sw.), wat een
principieel verbod tot onthouding inhoudt. Zie
ook : << Optreden van het Hof van Cassatie bij
onttrekking van de zaak aan de rechter en
verwijzing van een rechtbank naar een andere », plecht. openingsrede van proc.-gen. Delange, v66r het Hof, van 2 sept. 1974, nr. 11,
R.P.D.B., XI, yo Recusation, nr. 68.
(2) Zie Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr.
45).

Nr. 353
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eerst voor het Hof worden aangevoerd,
tenzij de reden van onthouding een essentiele regel van de rechtsbedeling
raakt (3).
(T... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 7157)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 januari 1990
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, met
het Nederlands als voertaal;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 20 december 1990 waarbij
de zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;

Overwegende dat uit het voorschrift van artikel 831 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de verklaring van een rechter dat hij zich
van een zaak onthoudt, wettelijk het
vermoeden oplevert dat tegen hem
een reden van wraking bestaat; dat
dit inhoudt dat hij daarna van de
zaak geen kennis meer mag nemen;
Dat die regels ook gelden ten aanzien van de leden van een tuchtrechtelijk college;
Overwegende dat het middel gebaseerd op de omstandigheid dat een
rechter, die verklaard heeft zich van
een zaak te onthouden, nadien toch
aan de beslissing van die zaak heeft
deelgenomen, niet voor het eerst
voor het Hof kan worden aangevoerd, tenzij de reden van onthouding een essenW~le regel van de
rechtsbedeling raakte;
Overwegende dat dokter Eeckeleers ter zitting van de provinciale
raad val' de Orde van Geneesheren
(3) Zie Cass., 13 old. 1975 (A.C., 1976, 191)
met noot J.V.; Cass., 21 maart 1985, A.R.
nr. 7178 (A.C., 1984-85, nr. 444); Cass., 13 jan.
1986, A.R. nr. 4465 (A.C., 1985-86, nr. 308)
met cone!. O.l\1.; Cass., 10 dec. 1987, A.R. nr.
F 856 F (A.C., 1987-88, nr. 224).

van Antwerpen van 3 juni 1987
heeft verklaard zich van de tuchtzaak tegen eiser te onthouden; dat
genoemde dokter niettemin aan de
beslissing over de zaak heeft deelge ..
nomen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de reden waarom dokter Eeckeleers zich op 3 juni
1987 heeft verschoond, een essentiele regel van de rechtsbedeling betrof; dat uit die verschoning op zichzelf niet volgt dat dokter Eeckeleers
niet de nodige waarborgen van onpartijdigheid hood om over eisers
zaak te beslissen;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is, zoals verweerster opwerpt, aangezien het onderzoek ervan het Hof zou nopen tot een
onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 maart 1991 - 3c kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Bi.itzler.

Nr. 353
3e

KAMER -

4 maart 1991

WERKLOOSHEID -

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

Om aanspraak op werkloosheidsuitkering te ontzeggen op grand dat de
werknemer niet werkloos is wegens
omstandigheden onafhankelijk van
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zijn wil, is niet vereist dat hij die
werkloos is geworden door eigen
schuld of toedoen, daarbij de wil heeft
gehad werkloos te worden (1). (Art.
126, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. REYNAERT)

ARREST

(A.R. nr. 7373)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1989 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 123, in het
bijzonder 123, § 2, 126, in het bijzonder
126, lid 1, 1°, 134, in het bijzonder 134, lid
1 en lid 2, 2°, 135 en 210 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 inzake
arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals het werd gewijzigd en aangevuld,
voor wat genoemd artikel 123 betreft
door de koninklijke besluiten van 5 november 1965, 14 maart 1975, 26 april 1976
en 22 november 1976, voor wat artikel
126 betreft door de koninklijke besluiten
van 22 juli 1975 en 5 oktober 1979, voor
wat artikel 135 betreft door het koninklijk besluit van 25 juni 1976, en voor wat
artikel 210 betreft door het koninklijk
besluit van 1 december 1967, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat toekomstige verweerster in cassatie bij administratieve beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur niet toegelaten werd tot het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende een periode
van 13 weken ingaande op 16 maart
1981, uitgesloten werd van dat recht voor
de periode van 5 mei 1980 tot en met 14
augustus 1980 (toepassing van artikel
126, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963), dat bij dezelfde
beslissing de ten onrechte uitgekeerde
bedragen werden teruggevorderd en het
voordeel van het behoud van de hoedanigheid van gerechtigde gedurende een
periode van 2 jaar niet werd toegestaan;
overweegt dat toekomstige verweerster
zich, gezien haar ontslag om dringende
«

(1) Zie Cass., 26 sept. 1977 (AC., 1978, 122)
met cone!. O.M. in J.T.T., 1978, 192; Cass., 13
juni 1983, A.R. nr. 3435 (A.C., 1982-83, nr. 563).
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redenen door haar werkgever op 7 mei
1980, bevond in een geval voorzien door
artikel 134 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid; dat er in de definities van vrijwillige werkloosheid die conform artikel 126 iemand moet uitsluiten
van werkloosheidsuitkeringen, en de gevallen van werkloosheid door eigen
schuld of toedoen, zoals voorzien door artikel 134 van het (genoemd) koninklijk
besluit, een praktische identiteit bestaat
maar dat het nochtans zo is dat artikel
134 in die gevailen een beperkte sanctie
heeft willen voorzien, namelijk een uitsluiting van een aantal weken, terwijl
voor de toepassing van artikel 126, § 1,
niet aileen de vrijwilligheid der werkloosheid moet bewezen zijn, maar dat
ook duidelijk moet bewezen zijn dat men
werkloos is willen worden; het arrest op
grond van deze overweging en van de
vaststelling dat in casu toekomstige verweerster weliswaar moest weten dat
haar houding een opzegging of afdanking tot gevolg zou hebben maar dat niet
bewezen is en niet mag gesteld worden
dat zij werkloos is willen worden, beslist
dat de betwiste administratieve beslissing bevestigt wordt voor wat betreft de
sanctie van dertien weken uitsluiting
met ingang van 16 maart 1981 op grond
van de artikelen 134 en 135 van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
maar dat zij voor het overige (uitsluiting
van het recht op werkloosheidsuitkeringen van 5 mei 1980 tot 14 augustus 1980
op grond van artikel 126, lid 1, 1°, en terugvordering van de ten onrechte genaten bedragen op grond van artikel 210 en
(niet toestaan van het voordeel van artikel 123, § 2, betreffende het behoud van
de hoedanigheid van gerechtigde gedurende 2 jaar) vernietigd wordt,

terwijl krachtens artikel 126, lid 1, 1°,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, aileen de werknemer
die werkloze zonder loon wordt wegens
omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil op werkloosheidsuitkering aanspraak
heeft; voor de toepassing van deze bepaling niet vereist is dat de werknemer
blijk heeft gegeven van zijn onwil tot
werken of dat de werknemer werkloos is
willen worden; artikel 134 van voormeld
koninklijk besluit, dat op beperkende
wijze de gevailen aangeeft waarin de
vrijwillige werkloze bovendien moet worden geacht werkloos door eigen schuld
of toedoen te zijn, onder 2° " ontslag om
billijke redenen ingevolge de houding
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van de werknemer " vermeldt; het arrest
vaststelt dat, vermits toekomstige verweerster geen procedure instelde tegen
de werkgever om een opzegging te bekomen, ze in feite het bestaan van een
dringende reden voor een onmiddellijke
afdanking heeft erkend, zodat de argumentatie rond het al dan niet gewettigd
karakter der afwezigheden niet meer ter
zake dienend is en slechts kan vastgesteld worden dat zij zich bevond in een
geval voorzien door het (voornoemd) artikel 134; het arrest aldus oordeelt dat toekomstige verweerster werd ontslagen om
billijke redenen en dus werkloos is door
eigen schuld of toedoen in de zin van artikel 134; uit deze vaststelling van het arrest voortvloeit dat toekomstige verweerster niet werkloze zonder loon is geworden wegens omstandigheden onafhankelijk van haar wil en het arrest, door er
anders over te oordelen, de genoemde
bepalingen van het koninklijk besluit
schendt (schending van artikel 126, lid 1,
1°, en, voor zoveel nodig, van artikelen
134 en 135 van het koninklijk besluit van
20 december 1963); de beslissing van het
arrest dat voor de toepassing van artikel
126, § 1, niet alleen de vrijwilligheid der
werkloosheid moet bewezen zijn, maar
dat ook duidelijk moet bewezen zijn dat
men werkloos is willen worden, toevoegt
aan deze wettelijke bepaling en hoe dan
ook niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van artikel 126, lid 1, 1°, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963); de beslissingen van het arrest tot
vernietiging van de administratieve beslissing, inzoverre deze de uitkeringen
voor de periode van 5 mei 1980 tot 14 augustus 1980 terugvordert, en tot niet-toepassing van het voordeel van artikel 123,
§ 2, van het koninklijk besluit, welke beslissingen van het arrest direct gesteund
zijn op zijn onwettig besluit tot niet toepassing van genoemd artikel 126, lid 1,
1o, evenmin wettelijk gerechtvaardigd
zijn (schending van artikel 210, van artikel 123, § 2, en, voor zoveel nodig, van
artikel 126, lid 1, 1°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963) noch regelmatig met redenen zijn omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) , :

Overwegende dat krachtens artikel 126, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit, alleen aanspraak
op werkloosheidsuitkering heeft de
werknemer die werkloze zonder
loon wordt wegens omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil;
Dat, om aanspraak op werkloosheidsuitkering te ontzeggen, die bepaling niet vereist dat de werknemer die door eigen schuld of toedoen werkloos is geworden, daarbij
de wil heeft gehad om werkloos te
worden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit de administratieve beslissing van
13 maart 1981 bevestigt wat betreft
de, op grond van de artikelen 134 en
135 van het Werkloosheidsbesluit,
opgelegde sanctie van het verlies
van aanspraak op werkloosheidsuitkering gedurende dertien weken; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
4 maart 1991 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws - Verslaggever: de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 354
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Overwegende dat het arrest, met
toepassing van artikel 134 van het
Werkloosheidsbesluit, oordeelt dat
verweerster werkloos was geworden
door eigen schuld of toedoen;
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DIENSTPLICHTWET VOOR RET VERLENEN
VAN UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST
NIET VERVULD - GEEN VERWIJZING DOOR
DE MILITIERAAD WEGENS SPECIALE OMSTANDIGHEDEN.

Wanneer de militieraad, die vaststelt dat
uitstel of vrijlating van dienst wegens
kostwinnerschap niet kan worden verleend, omdat de voorwaarden vermeld
in art. 10, § 1, 1°, Dienstplichtwet niet
vervuld zijn, de aanvraag heeft afgewezen zonder de zaak wegens Speciale
omstandigheden die voor de inwilliging van de aanvraag pleiten, aan de
Hoge Militieraad voor te Jeggen, vermag de Hoge Militieraad niet over het
bestaan van dergelijke omstandigheden uitspraak te doen (1). (Art. 28, § 4,
Dienstplichtwet.)

zich ertoe beperkt de aanvraag af te
wijzen in de bewoordingen van art. 43,
§ 4, Dienstplichtwet, zonder daarbij de
redenen van die beslissing op te geven (1).
(M ... )

(A.R. nr. M 757 N)
4 maart 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal
Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal.

Nr. 356

(G ... )

(A.R. nr. M 754 N)

4 maart 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat:
mr. De Bock, Brussel.

2•

KAMER -

5 maart 1991

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - FElTEN DIE NIET VOOR DE EERSTE
RECHTER WAREN GEBRACHT.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - FElTEN DIE NIET VOOR DE
EERSTE RECHTER WAREN GEBRACHT VOORTDUREND IVIISDRlJF - CASSATIE MET
VERWIJZING.

Nr. 355
3•

KAMER -

4 maart 1991

1° DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRAAD

MOTIVERING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD -

REDENEN.

1° en 2° Niet regelmatig met redenen

omkleed is de beslissing van de herkeuringsraad die, uitspraak doende op
een aanvraag om vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grand,
Noot arrest nr. 354 :
(1) Cass., 15 sept. 1986, A.R. nr. M 601 N
(A.C., 1986-87, nr. 23).

1o Onwettig is de beslissing van de
appelrechter die de beklaagde veroordeelt wegens feiten die dagtekenen
van na het vonnis van de eerste rechter en derhalve bewezen verklaard zijn
in strijd met de regel van de rechtspraak in twee instanties (1).
Noot arrest nr. 355 :
(1) Cass., 3 feb. 1986, A.R. nr. M 402 F (A.C.,
1985-86, nr. 351).
Noot arrest nr. 356 :
(1) De appelrechter mag weliswaar de kwalificatie van de feiten waarvoor vervolgingen
zijn ingesteld, onder meer wat betreft de datum van de misdrijven, aanvullen, verduidelijken en verbeteren, doch hij mag niet verder
gaan dan de feiten die aan het OOl'deel van de
eerste rechter waren onclerworpen (zie Cass.,
23 sept. 1987, A.R. nr. 6005, A.C., 1987-88, nr.
51).
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2° Wanneer de appelrechter, die kennis

moest nemen van vervolgingen wegens
een geheel van feiten die een voortdurend misdrijf opleveren, de datum van
de feiten wijzigt zodanig dat een gedeelte van de feiten niet aan het oardee] van de eerste rechter had kunnen
worden onderworpen, geschiedt de cassa tie van de beslissing met verwijzing;
de rechter naar wie verwezen wordt
moet de datum vaststellen waarop het
misdrijf is gepleegd (2).
(LANGHENDRIES)

ARREST

(A.R. nr. 2518)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 182 en
211 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat eiseres voor de
correctionele rechtbank was vervolgd om, met overtreding van artikel 64 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
te Brugge (Lissewege) tot 27 december 1984 bouwwerken die waren opgetrokken zonder dat daartoe de
vereiste vergunning was ver kregen,
in stand te hebben gehouden;
Overwegende dat de appelrechters, met de reden dat : na te hebben vastgesteld dat « de instandhouding voortgezet (werd) tot op de
zittingsdatum (van het hof van be(2) Er was geen reden voor het Hof om toepassing te maken van de leer van de wettelijk
verantwoorde straf door het misdrijf te beperken tot de periode waarover de eerste rechter
uitspraak had gedaan. Het vervolgde misdrijf
bestond uit een enkel feit en het stond aan de
feitenrechter de juiste datum van de bewezen
verklaarde feiten vast te stellen. De toestand
is anders wanneer het gaat om een geheel van
feiten die goed van elkaar te onderscheiden
zijn maar die wegens het bestaan van eenheid
van opzet een voortgezet misdrijf oplevercn.
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roep) », namelijk tot 20 november
1987, oordelen dat « het bouwmisdrijf van instandhouding dan ook
bewezen (is) tot minstens de dag
der terechtzitting van het hof (van
beroep) », beslissen dat de strafvordering niet door verj aring vervallen
is en eiseres veroordelen wegens de
haar ten laste gelegde feiten over de
periode lopende van 4 december
1979 tot 21 november 1987;
Overwegende dat het hof van beroep aldus eiseres niet enkel veroordeelt wegens de feiten waarvoor zij
was vervolgd en was veroordeeld
door de correctionele rechtbank,
doch bovendien haar schuldig verklaart aan feiten die gepleegd werden na de uitspraak door de eerste
rechter en die derhalve niet aan het
oordeel van de appelrechters waren
onderworpen;
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de tegen
eiseres op de strafvordering gewezen beslissing, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de tegen
haar door verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering die het gevolg is van eerstgenoemde beslissing;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiseres aangevoerde middelen die niet tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
5 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. Lust, Brugge.
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Nr. 357
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KAMER -

5 maart 1991

1° BETICHTING VAN VALSHEID STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - UITLEGGING EN VERBETERING
VAN EEN DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK OP DE BURGERLIJKE VORDERING UITGESPROKEN BESLISS!NG - HOGER BEROEP
- INCIDENTELE VORDERING WEGENS VALSHEID VAN HET UITGELEGDE OF VERBETERDE
VONNIS - ONTVANKELIJKHEID.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - UITLEGGING EN VERBETERING
VAN HET DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK OP DE BURGERLIJKE VORDERING UITGESPROKEN BESLISSING - HOGER BEROEP
- INCIDENTELE VORDERING WEGENS VALSHEID VAN HET UITGELEGDE OF VERBETERDE
VONNIS- ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Bij de behandeling van het ha-

ger beroep ingesteld tegen een vonnis
van de correctionele rechtbank dat een
vroegere beslissing op de burgerlijke
vordering uitlegt en verbetert, kan
voor het hoi van beroep geen incidentele vordering wegens valsheid van het
verbeterde vonnis worden aangebracht
(1). (Art. 458 Sv.)
(D'HEYGER T. VANDEKERCKHOVE)
ARREST

(A.R. nr. 4349)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Ria
D'Heyger:
Over het middel: schending van de artikelen 807 en 895 van het Gerechtelijk
Wetboek,
(1) Het hof van beroep heeft enkel na te
gaan of de rechten van de partijen zoals die in
het. verbeterde vonnis waren vastgelegd, in
stnJd met de bepaling van artikel 793 Ger.W.,
niet uitgebreid, beperkt of gewijzigd werden.

Nr. 357

doordat het arrest de vordering wegens valsheid op grand van artikel 895
van het Gerechtelijk Wetboek van eiseres afwijst, op grand van de volgende
motieven : « in zover wordt voorgehouden dat het vonnis van 7 oktober 1987
door valsheid is aangetast en er aanleiding bestaat tot betichting van valsheid,
kan het hof enkel vaststellen dat het
niet gevat is van enig rechtsmiddel tegen
dit vonnis en dat derhalve alhier oak
geen incidentele vordering wegens valsheid van dat vonnis kan worden aangebracht •,
terwijlluidens artikel 895 van het Gerechtelijk Wetboek tegen valsheid kan
worden opgekomen bij een hoofdvordering of bij een tussenvordering, en de
rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is, bevoegd is om uitspraak te
doen in de valsheidsincidenten die opkomen in de voor hem gebrachte geschillen; dat overeenkomstig artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek een vordering
die voor de rechter aanhangig is, kan gewijzigd worden, indien de nieuwe vordering berust op een feit of aide in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun
juridische omschrijving verschillend is;
dat een tussenvordering in strafzaken
kan worden ingesteld bij een ter terechtzitting genomen conclusie; dat eiseres bij
ter terechtzitting genomen conclusie aldus rechtsgeldig een valsheidsprocedure
instelde bij wijze van tussenvordering;
dat het hof van beroep derhalve bevoegd
was om uitspraak te doen over deze bij
wijze van tussenvordering ingestelde
valsheidsprocedure; dat, aangezien een
valsheidsprocedure kan ingesteld worden
bij wijze van tussenvordering in de loop
van een geding betreffende een vordering met een verschillende juridische
omschrijving, de vaststelling dat bij het
hof van beroep geen rechtsmiddel is ingesteld tegen het vonnis dat van valsheid beticht wordt, irrelevant is en niet
toelaat te beslissen dat derhalve oak
geen incidentele vordering wegens valsheid van dat vonnis bij het hof van beroep kon worden ingesteld, zodat het arrest, door de bij wijze van tussenvordering ingestelde valsheidsprocedure af te
wijzen op grand van de overweging dat
bij het hof van beroep geen rechtsmiddel
is ingesteld tegen het vonnis dat van
valsheid beticht wordt, schending inhoudt van de artikelen 807 en 895 van
het Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk, bij op tegen-

Nr. 357
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spraak gewezen vonnis van 7 oktoOverwegende dat de Correctionele
ber 1987, de civielrechtelijke vorde- Rechtbank te Kortrijk op 8 juni
ringen, die Ria D'Heyger in eigen 1988 als volgt besliste : « Zegt voor
naam had ingesteld tegen de be- recht dat het vonnis van 7 oktober
klaagde Anita Vandekerckhove en 1987 gewezen in not. 81.54.1035/86
tegen de vrijwillig tussengekomen inzake de burgerlijke partij Ria
partij N.V. Drouot, had afgewezen; D'Heyger in eigen naam en qualitadat het vonnis, op de civielrechte- te qua Kathy Wastyn en Maddy
lijke vorderingen door Ria D'Heyger Wastyn op burgerlijk gebied als
namens haar minderjarige kinderen volgt verbeterd wordt : - Wijst de
Kathy Wastyn en Maddy Wastyn in- vordering van de burgerlijke partij
gesteld, Anita Vandekerckhove in Ria D'heyger in eigen naam en quasolidum met de N.V. Drouot had litate qua af als ongegrond tegen de
veroordeeld om tweemaal een voor- N.V. Drouot; - veroordeelt Anita
schot van 1 frank te betalen en dat Vandekerckhove om te betalen aan
het een deskundige had aangesteld de burgerlijke partij Ria D'Heyger
om de kinderen te onderzoeken;
in eigen naam een provisie van een
Overwegende dat dit vonnis, frank en qualitate qua een frank
waartegen geen rechtsmiddel werd provisie en een frank provisie. Als
aangewend, in kracht van gewijsde deskundige blijft dokter P. Jolie
aangesteld met dezelfde opdracht
is getreden;
zoals voorzien in het vonnis van 7
Overwegende dat op 21 april 1988 oktober 1987 dezer Rechtbank en
Ria D'Heyger en de N.V. Drouot aan enkel voor de kinderen Wastyn KaAnita Vandekerckhove dagvaarding thy en Maddy. De kosten van daglieten betekenen om te verschijnen vaarding ten laste van Anita Vandevoor de Correctionele Rechtbank te kerckhove »;
Kortrijk ten einde « het vonnis op 7
oktober 1987 gewezen door de CorOverwegende dat Anita Vanderectionele Rechtbank te Kortrijk, 11 e kerckhove tegen dit vonnis hoger
kamer, te horen verbeteren in die beroep instelde en Ria D'Heyger, bij
zin dat de betichte Anita Vande- de behandeling van de zaak voor
kerckhove op strafgebied veroor- het hof van beroep 5 oktober 1989
deeld blijft en dat op civielrechte- onder meer concludeerde dat zij het
lijke gebied het volgende vonnis · vonni::> van de Correctionele Rechtwordt geveld : De burgerlijke partij bank te Kortrijk van 7 oktober 1987
Ria D'Heyger in eigen naam : De en het verslag van de terechtzitting
vordering van deze burgerlijke par- van die dag van valsheid betichtte;
tij wordt afgewezen zoals gesteld tegen de N.V. Drouot, gelet op artikel
Overwegende, eensdeels, dat de
7 van de modelpolis doch wordt ge- voor de strafrechtbank gebrachte
grond verklaard tegen de betichte hoofdvordering wegens valsheid
Anita Vandekerckhove; de vordering noodzakelijk strekt tot de penale
burgerlijke partij Ria D'Heyger qua- veroordeling van de dader van die
litate qua : De vordering wordt ge- valsheid, en, nu valsheid in geschrifgrond verklaard tegen Anita Vande- te een misdaad is, die hoofdvordekerckhove en wordt afgewezen als ring niet voor de strafrechtsmacht
ongegrond tegen de N.V. Drouot; zo- door rechtstreekse dagvaarding bewel voor de burgerlijke partij Ria tekend ten verzoeke van de benaD'Heyger in eigen naam als voor de deelde, kan worden ingeleid;
burgerlijke partij Ria D'Heyger qualitate qua wordt telkens 1 frank proOverwegende, anderdeels, dat de
visie toegekend en wordt Dr. Jolie artikelen 458 en volgende van het
aangesteld met de gebruikelijke op- Wetboek van Strafvordering de prodracht. Voor het overige kan het cedure bepalen die client te worden
eerste vonnis worden bevestigd »; I gevolgd wanneer « een van de par-
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tijen in de loop van het onderzoek
of van de rechtspleging een overgelegd stuk van valsheid beticht »;
Overwegende dat een dergelijke
vordering wegens valsheid uiteraard
slechts incidenteel kan worden ingesteld naar aanleiding van een hoofdvordering in de loop waarvan een
stuk wordt overgelegd door een van
de in de hoofdvordering betrokken
partijen;
Overwegende dat de bovengenoemde vordering, door eiseres in
haar conclusie van 5 oktober 1989
voor het Hof van Beroep te Gent geformuleerd, geen incidentele vordering was maar in feite de hoofdvordering van eiseres, hoofdvordering
die eiseres in de dagvaarding een
vordering tot verbetering of uitlegging van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk van 7
oktober 1987 noemt en in haar conclusie verandert in een vordering
wegens valsheid, gericht tegen het
vonnis, dat voorwerp was van de
hoofdvordering;
Overwegende dat het arrest, zonder schending van de in het middel
aangevoerde bepalingen, kon beslissen dat de vordering wegens valsheid van het vonnis van 7 oktober
1987 niet bij het hof van beroep kon
« worden aangebracht »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 358
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1° BEWIJS KENTENIS -

2° BEWIJS KENTENIS -

7 maart 1991

BURGERLIJKE ZAKEN BEWIJSWAARDE.

BE-

BURGERLIJKE ZAKEN BEGRIP.

BE-

1o De vraag of een verklaring die als bekentenis moet worden beschouwd, het
bewijs van een verbintenis oplevert
niettegenstaande andere gegevens op
het tegendeel wijzen, is een vraag
naar de bewijswaarde van elkaar tegensprekende bewijsmiddelen.
2° Voor ilet in aanmerking nemen van
een buitengerechtelijke bekentenis is
niet vereist dat tussen de betrokken
partijen een reeds ontstane en actuele
betwisting bestaat (1). (Art. 1354 B.W.)

(BENCZKOWSKI, LEWIT
T. MIKA INTERNATIONAL N.V., SCAMAR N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7197)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 december 1989 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
Over het derde onderdeel van het eerste middel, gesteld als volgt : « schending
van de artikelen (... ) 1354, 1356 van het
Burgerlijk Wetboek, (... );

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

doordat het bestreden vonnis, het vonnis a quo hervormend, beslist dat eisers
het bewijs niet aanbrengen van de verschuldigdheid door verweersters, solidair
gehouden tegeriover de verhuurders, van

5 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn.

(1) Zie Cass., 6 juli 1950 (A.C., 1950, 712), 3
feb. 1967 (A.C., 1967, 690), 23 april 1971 (A.C.
1971, 818), en 13 dec. 1979 (A.C., 1979-80, 466);
VAN OMMESLAGHE, « Examen de Jurisprudence.
Les obligations, 1968-1973 >> (R.C.J.B., 1975, nr.
136), 1974-1982 (ibid., 1988, nr. 254).

Nr. 358

HOF VAN CASSATIE

de onroerende voorheffing ingevolge een
mondelinge verbintenis in aanvulling op
de notariiHe handelshuurovereenkomst
niettegenstaande de verklaring van 25
juli 1987 van tweede verweerster en dit
om de motieven dat : " de beweerde verbintenis dient beoordeeld te worden aan
de hand van de bewijsmiddelen die gelden tegen diegene die zich verbond, in
casu een handelaar, voor wie het aangaan van de verbintenis een daad van
koophandel uitmaakt; de getypte verklaring van 25 juli 1987, ondertekend door
de za akvoerder (tweede verweerster) en
waarin bevestigd wordt dat de betaling
van de onroerende voorheffing door de
huurder wei degelijk overeengekomen
was, m a akt ten aanzien van (tweede verweerster) een buitengerechtelijke bekentenis uit; opdat aan zulke betekenis voldoende bewijskracht kan worden toegekend is vereist dat op het ogenblik van
het afleggen ervan de wil aanwezig was
in hoofde van bedoelde zaakvoerder om
over een ontstane en actuele betwisting
een verklaring af te leggen, bestemd om
voor de tegenpartij van (tweede verweerster) als bewij s te dienen; de bekentenis
dateert van twee weken nadat (eerste
verweerster) de aangestelde van (eisers)
had aangemaand tot terugbetaling van
de beweerdelijke onverschuldigde betaalde bedragen en van enkele weken voordat (eisers) overgingen tot dagvaarding
van (verweersters); op 25 juli 1987 was
(tweede verweerster) niet te aanzien als
tegenpartij van (eisers) gezien zij niet
was aangemaand ter betaling van de onroerende voorheffing en zij geen aanspraak had gemaakt op terugbetaling
van de door haar in het verleden betaalde bedragen; gezien er op dat ogenblik
tussen (tweede verweerster) en (eisers)
geen actuele betwisting terzake was ontstaan, voldoet de bekentenis niet aan de
vereisten, nodig om haar als bewijskrachtig te weerhouden;"
terw1jl ( ... ) een bekentenis weliswaar
vereist dat bij het afleggen ervan de wil
aanwezig is om over een betwisting een
verklaring af te leggen die van aard is
tegen haar juridische gevolgen te hebben
en meer bepaald voor tegenpartijen als
bewijs kan dienen, doch helemaal niet
vereist dat de betwisting ontstaan en actueel zou zijn en het integendeel volstaat
dat er tussen partijen op dat punt een
eventuele oak toekomstige betwisting
zou kunnen ontstaan; zodat het bestreden vonnis dat de vereiste stelt dat de
betwisting waarover de verklaring is af-
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gelegd "ontstaan en actueel" zou zijn de
artikelen 1354 en 1356 van het Burgerlijk
Wetboek schendt , :

Over de gronden van niet-ontvankelijkheid van het middel, opgeworpen door de eerste verweerster :
de eerste grand, hierin bestaande
dat de beslissing dat de verweersters geen onroerende voorheffing
moeten betalen in ieder geval wettelijk verantwoord blijft op grand van
andere overwegingen, waarin het arrest (*) uit andere « elementen ( ... )
die het bestaan van de mondelinge
overeenkomst (tot betaling van de
onroerende voorheffing) ontkennen », besluit dat die verbintenis
niet bewezen is;
Overwegende dat het arrest (*) besluit dat het door de eisers aangevoerde mondelinge beding dat de
onroerende voorheffing ten laste
van de huurder legt, niet bewezen
is, op grand: (1) dat de ten bewijze
aangevoerde verklaring van de
zaakvoerder van tweede verweerster
niet als een bekentenis kan worden
beschouwd, en (2) dat de andere elementen een tegenbewijs opleveren;
Overwegende dat de vraag of de
verklaring, indien zij als een bekentenis had moeten worden beschouwd, het bewijs van het beding
zou hebben opgeleverd niettegenstaande andere gegevens op het tegendeel wezen, een vraag is naar de
bewijswaarde van elkaar tegensprekende bewijsmiddelen; dat, nu het
arrest (*) vaststelt dat het een handelsverbintenis betreft, zodat het bewijs door alle middelen rechtens
kan worden geleverd, het antwoord
op die vraag een feitelijke beoordeling inhoudt die niet aan het Hof
staat;
Dat de redenen van het arrest ('")
betreffende die « andere elementen » derhalve het arrest ("") niet
« wettelijk » kunnen verantwoorden;
de tweede grand, hierin bestaande
dat het middel ten aanzien van eerste verweerster niet tot cassatie kan

1---------- --------
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leiden, nu het arrest (*) uitdrukkelijk uitsluit dat door tweede verweerster jegens eerste verweerster
enige mondeling jegens de eisers
aangegane verplichting zou zijn
overdragen;
Overwegende dat de redenen van
het arrest (*) die eerste verweerster
tot staving van de tweede grond van
niet-ontvankelijkheid aanwijst, niet
de strekking hebben die eerste verweerster daaraan geeft; dat die redenen mede het besluit steunen dat
het beweerde mondelinge beding
niet is overeengekomen tussen de
eisers en tweede verweerster en
niet inhouden dat een tussen die
partijen overeengekomen beding
niet aan eerste verweerster is overgedragen;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid falen;
Over het onderdeel :
Overwegende dat het arrest (*)
aan de verklaring van de zaakvoerder van tweede verweerster elke bewijskracht ontzegt op de enkele
grond dat die verklaring geen bekentenis is omdat er tussen t-weede
verweerster en de eisers nog geen
ontstane en actuele betwisting bestand;
Overwegende dat voor de toepassing van de artikelen 1354 en 1355
van het Burgerlijk Wetboek en voor
het in aanmerking nemen van een
buitengerechtelijke bekentenis niet
vereist is dat tussen de betrokken
partijen een reeds ontstane en acutele betwisting bestaat;
Dat het onderdeel gegrond is;
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daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen, zitting hqudende in hoger beroep.
7 maart 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal Advocaten : mrs. Delahaye en Nelissen Grade.
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KAMER -

8 maart 1991

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN) - M.B. 14
OKT. 1964, ART. 16, B - RECHT VAN DE AANNEMER OM HERZIENING VAN DE OPDRACHT
TE VORDEREN- VERBINTENIS VAN HET BESTUUR - BEGRIPPEN.

Art. 16, B, ME. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het
algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, dat
aan de aannemer in bepaalde omstandigheden het recht verleent om te vragen dat de opdracht wordt herzien,
kent hem een contractueel recht toe
dat voor het bestuur overeenstemt met
de verbintenis, niet om het door de
aannemer geleden nadeel te vergoeden, maar wei om de opdracht te herzien naar gelang van de gevolgen van
die omstandigheden op het verloop en
de kosten van de aanneming (1).
(VLAAMS GEWEST, WEGENFONDS
T. DE l\IIOEL B.V., DE MOEL N.V.)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest (*) in zoverre het de
vordering tot betaling van onroerende voorheffing afwijst; 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
(*) Lees : vonnis.

(A.R. nr. 6971)

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

1---------------(1) Cass., 28 sept. 1989, A.R. nr. 8258 (A.C.,
1989-90, nr. 62). Zie Cass., 20 sept. 1985, A.R.
nr. 4531 en A.R. nr. 4621 (A.C., 1985-86, nr. 42).
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6 van de
Grondwet en 16, B, van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964 aangaande
de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen
lastenkohier van de overeenkomsten van
de Staat uitmaken,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, na
aan de hand van het verslag van de deskundige vastgesteld te hebben dat de
door verweersters ingevolge de prijsstijging der petroleumprodukten in de uitvoering van de overeenkomst geleden
schade 2.218.236 frank bedraagt, eisers
(lees: de Belgische Staat en het Wegenfonds) veroordeelt tot volledige vergoeding van deze schade,
terwijl, eerste onderdeel, de herziening
die de aannemer op grond van artikel 16,
B, mag aanvragen, indien hij een belangrijk nadeel heeft geleden, niet strekt tot
het bekomen van een schadeloosstelling
door volledige vergoeding van het nadeel
dat hij ingevolge onvoorzienbare omstandigheden heeft geleden, maar enkel tot
het bekomen van een aanpassing van de
overeenkomst, met dien verstande dat
het normale niet belangrijke nadeel ten
laste van de aannemer moet blijven, terwijl het bestuur het nadeel dat deze
drempel van de belangrijkheid overschrijdt zal moeten dragen (schending
van artikel 16, B, van het ministerieel
besluit);
«

Overwegende dat artikel 16, B,
van het ministerieel besluit van 14
oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van
de Staat uitmaken, waarvan in het
arrest toepassing wordt gemaakt,
aan de aannemer die een belangrijk
nadeel heeft geleden, het recht toekent om herziening van de overeenkomst te vragen, indien hij omstandigheden kan doen gelden die hij
redelijkerwijs niet kon voorzien bij
het indienen van de inschrijving of
het sluiten van de overeenkomst,
die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige hiervoor heeft gedaan; dat die bepaling
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aan de aannemer een contractueel
recht toekent dat overeenstemt met
de verbintenis voor het bestuur, niet
om het door de aannemer geleden
nadeel te vergoeden, maar wel om
de overeenkomst te herzien naar gelang van de gevolgen van die omstandigheden op het verloop en de
kosten van de aanneming;
Dat de aannemer, in geval van betwisting, het recht heeft zijn verdering tot herziening over te laten aan
het oordeel van de rechter die dan
zal vaststellen met welk bedrag het
evenwicht in de opdracht zal worden hersteld; dat het niet aan de
rechter staat om, bij de vaststelling
van dat bedrag, een bepaald percentage waardoor de normale risico's
van de aanneming forfaitair kunnen
worden vergoed, uit te sluiten;
Overwegende dat het hof van beroep oordeelt dat « zodra voldaan is
aan de voorwaarden, namelijk het
bestaan van onvoorziene omstandigheden en het optreden dientengevolge van een ernstig nadeel, de aannemer recht heeft op herziening, zonder dat de tekst van artikel 16, B,
deze herziening aan enige beperking onderwerpt »; dat, door op die
grond te oordelen dat het bedrag
dat aan de aannemer toekomt ten
gevolge van de herziening, niet
moet worden verminderd met een
bepaald deel dat beantwoordt aan
de voorzienbare risico's van de aanneming, het arrest geen van de in
het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
8 maart 1991 - 1e kamer - l/oorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. van Heeke en De Gryse.
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Nr. 360
1•

KAMER -

8 maart 1991

BESLAG -

UITVOEREND BESLAG VALLEN PERIODIEKE INKOMSTEN.

TE VER-

Uitvoerend beslag kan niet worden gelegd voor periodieke inkomsten die op
het ogenblik van het beslag nag niet
vervallen zijn (1). (Artt. 1494 Ger.W. en
1186 B.W.)
(TALLON T. HERMANS, FREDERICKX)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Het hof van beroep oordeelt dat « beslag onder derden in werking mag worden gesteld om periodiek . te vervallen
schuldvorderingen te bekomen en het
beslag niet telkens opnieuw op elke vervaldag van een onderhoudsgeld moet
worden vernieuwd "·
Dit is een analoge toepassing van artikel 1415, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, luidens hetwelk « bewarend beslag kan geschieden tot zekerheid van
een schuldvordering inzake te vervallen
periodieke inkomsten, wanneer de vereffening daarvan gevaar loopt ».
De rechtsleer verdedigt de gelijkstelling van het uitvoerend beslag onder derden met het bewarend beslag ten aanzien van periodieke inkomsten (2). Maar
de Leval geeft wei toe dat het om pragmatische redenen is, « par pure facilite
procedurale >> (3), omdat het niet redelijk
zou zijn de schuldeisers te verplichten
telkens voor elke vervallen termijn uitvoerend beslag te leggen.
De gelijkstelling is evenwel niet te verzoenen met de wezenlijke verschillen
tussen het bewarend beslag en de middelen van tenuitvoerlegging, inzonderheid
met de verschillende opzet van beide regelingen.

Nr. 360

Bewarend beslag beoogt te vermijden
dat de schuldenaar zijn goederen ten nadele van de schuldeiser zou verduisteren.
De schuldeiser wil zijn schuldvordering
vrijwaren door het nemen van een maatregel van bewarende aard.
Dit !outer bewarend karakter van de
maatregel verklaart waarom de wet aan
de schuldeiser geen te hoge eisen stelt
om bewarend beslag te leggen (4). De
schuldeiser hoeft, bijvoorbeeld, zelfs
geen uitvoerbare titel te hebben. De
schuldvordering moet, volgens het eerste
lid van artikel 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek, weliswaar zeker, vaststaand en
opeisbaar zijn, maar het tweede lid laat
plaats voor een uitzondering, wanneer
het bewarend beslag tot zekerheid van
periodieke inkomsten moet dienen, maar
dan aileen « wanneer de vereffening
geen gevaar loopt >>. Deze uitzondering is
precies verantwoorcl omdat het maar om
een !outer bewarende maatregel gaat.
Het uitvoerend beslag daarentegen is
geen bewarende maatregel, maar een
middel tot tenuitvoerlegging. De Koninklijk Commissaris voor de gerechtelijke
hervorming heeft met nadruk gewezen
op het onderscheicl tussen beide rechtsfiguren : « Het bewarend beslag is in het
stelsel (van het Gerechtelijk Wetboek)
autonoom. De grenzen van de middelen
tot tenuitvoerlegging (die) thans losgemaakt (zijn) van hun band met de bewarende beslagen, worden ook beter bepaald; zij kunnen slechts aangewend
worden wanneer de schuld vaststaat >>
(5).

De wet legt t.a.v. het uitvoerend beslag
dan ook strikte voorwaarden op en Fettweis merkt daarbij op : « sans la souplesse admise en matiere conservatoire >> (6).
De schuldvordering moet, krachtens
artikel 1494 van het Gerechtelijk Wethoek, zeker en vaststaand zijn. Dit artikel spreekt weliswaar niet van opeisbaarheid, maar hieruit mag niet worden
afgeleid dat dit vereiste niet wordt gesteld voor het uitvoerend beslag. De Koninklijk Commissaris stelt integendeel
uitdrukkelijk en zeer algemeen : « De
uitvoering kan slechts gebeuren voor
vaststaande, zekere en eisbare schul-

(1) Zie cone!. O.M.
(2) G. DE LEVAL, La saisie-arret, nr. 170; id.,
Traite des saisies, nr. 226; VAN CoMPERNOLLE,
« Examen de jurisprudence - Saisie conservatoire et voies d'execution », R.C.J.B., 1987, nrs.
45 e.v.

(3) Traite des saisies, nr. 226.

(4) FETIWEIS, Manuel de procedure civile,
1987, nr. 986.

(5) Verslag over de Gerechtelijke Hervormmg, I, biz. 557.
(6) Op. cit., nr. 1015.
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den , (7). Van enige uitzondering op de
regel, zoals dit voor het bewarend beslag
het geval is, is hier geen sprake. En wat
slechts met tijdsbepaling verschuldigd is,
zoals de niet vervallen termijnen van periodieke inkomsten, kan, luidens artikel
1186 B.W., niet geeist worden voordat de
vervaltijd verschenen is.
Verweerster geeft toe dat uit deze bepaling volgt dat enkel een opeisbare
schuldvordering ten uitvoer kan worden
gelegd. Maar dat belet volgens haar en volgens de hiervoor vermelde rechtsleer - niet dat de gevolgen van het beslag zich uitstrekken tot te vervallen termijnen, omdat de schuldeiser betaling
van de periodieke inkomsten maar kan
eisen naarmate de termijnen vervallen
zijn. Zo alleen een opeisbare schuldvordering ten uitvoer kan worden gelegd,
volgt daaruit dan niet dat opeisbaarheid
een noodzakelijk vereiste is voor het uitvoerend beslag, aangezien dit precies
een middel tot gedwongen tenuitvoerlegging is? En de niet vervallen termijnen
zijn niet opeisbaar op het ogenblik dat
beslag wordt gelegd en zullen misschien
nooit opeisbaar worden.
Een belangrijk verschil tussen het bewarend en het uitvoerend beslag is ook
dat voor dit laatste de schuldeiser, valgens de artikelen 1494 en 1495 van het
Gerechtelijk Wetboek, een uitvoerende
titel moet hebben; en als die titel een
vonnis is, moet dit worden betekend en
kan pas een maand na de betekening beslag worden gelegd, tenzij de voorlopige
uitvoering daarvan wordt gelast. Artikel
1414 daarentegen laat bewarend beslag
toe op grand van elk vonnis zodra het is
uitgesproken, zelfs wanneer het niet uitvoerbaar is.
Ten slotte mage nog de aandacht worden gevestigd op artikel 1539, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, luidens
hetwelk uitvoerend beslag onder derden
ook kan slaan op schuldvorderingen met
tijdsbepaling, voorwaardelijke of betwiste schuldvorderingen die de schuldenaar
toebehoren; wat volgens het arrest van
12 mei 1989 ook de eventuele schuldvordering insluit, gegrond op een bestaand
recht (8).
De wetgever heeft dus ook t.a.v. het
uitvoerend beslag de niet opeisbare
schuldvordering niet uit het oog verlo(7) Op. cit., I, blz. 556.
(8) A.R. nrs. 6094 en 6343 (AC., 1988-89, nr.
520).

ren; maar hij heeft deze alleen in aanmerking genomen wat de schuldvordering van de schuldenaar betreft. Zo hij
het beslag onder derden ook toelaatbaar
had geacht tot zekerheid van een niet
opeisbare schuldvordering, zou hij dit
dan niet uitdrukkelijk hebben voorgeschreven zoals hij voor het bewarend beslag heeft gedaan? Oak in dit opricht is
het verschil tussen beide wettelijke regelingen opvallend.
Dit en de overige vermelde verschillen
verzetten zich tegen de gelijkstelling van
het bewarend en het uitvoerend beslag.
Tot zekerheid van de betaling van periodieke inkomsten, zoals onderhoudsgeld, moet uitvoerend beslag worden gelegd voor de vervallen termijnen en
bewarend beslag voor de bedragen die
op het ogenblik van het beslag nag niet
vervallen zijn.
Het middel is gegrond.
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 7396)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1415, tweede lid, 1494, 1542 van het Gerechtelijk
Wetboek en 1186 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het Hof van Beroep eiser veroordeelt tot gewoon schuldenaar voor de
oorzaken van het derdenbeslag d.d. 22
december 1986 ten bedrage van 1.951.668
frank, de gerechtelijke intrest en de kosten, waarbij de maandelijkse onderhoudsgelden per 1 mei 1989 61.920 frank
bedragen, aangepast aan de index per
1/10 van elk jaar, onder meer op grand:
" ... dat (eiser) ten onrechte inroept dat
hij slechts gehouden is tot de vervallen
onderhoudsgelden; dat immers (eiser) tot
dezelfde schuld en op dezelfde wijze is
gehouden als tweede (verweerder); dat er
geen reden tot beperking van de schuld
in hoofde van (eiser) bestaat; dat het beslag onder derden in werking mag worden gesteld om periodiek te vervallen
schuldvorderingen te bekomen en het beslag niet telkens opnieuw op elke vervaldag van een onderhoudsgeld moet vernieuwd worden ",
«

720

HOF VAN CASSATIE

terwijl inzake uitvoerend beslag, overeenkomstig de artikelen 1494 van het
Gerechtelijk Wetboek en 1186 van het
Burgerlijk Wetboek, de schuldvordering
van de beslaglegger niet enkel vaststaande en zeker, maar ook opeisbaar moet
zijn; een zaak slechts opeisbaar is, wanneer de schuldeiser er onmiddellijk betaling kan van eisen van de schuldenaar
en deze toepassingsvoorwaarde strikt
dient te worden beoordeeld, in tegenstelling tot het bewarend beslag dat, krachtens de uitdrukkelijke bewoordingen van
artikel 1415, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ook kan geschieden tot
zekerheid van een schuldvordering inzake "te vervallen periodieke inkomsten ",
wanneer de vereffening daarvan gevaar
loopt; deze uitdrukkelijk door de wetgever ingevoerde uitzondering op het opeisbaarheidsvereiste inzake beslag evenwel
geenszins bij analogie kan worden uitgebreid tot het uitvoerend beslag, inzonderheid het uitvoerend derdenbeslag; dit beslag dus niet kan worden toegestaan
voor toekomstige " periodiek te vervallen
schuldvorderingen " die niet vaststaan
noch opeisbaar zijn, doch integendeel,
zoals eiser in conclusie had aangevoerd,
slechts voor de op het ogenblik van het
uitvoerend beslag vervallen onderhoudsgelden en de wetgever, indien hij had
willen afwijken - inzake uitvoerend
(derden)beslag - van de vereiste opeisbare en vaststaande aard van de schuldvordering, zonder twijfel een met artikel
1415, tweede lid, vergelijkbare bepaling
zou hebben ingelast, quod non, zodat het
hof van beroep niet wettig beslist dat eiser ten onrechte inroept " dat hij slechts
gehouden is tot de vervallen onderhoudsgelden " en " dat het beslag onder derden
in werking mag worden gesteld om periodiek te vervallen schuldvorderingen te
bekomen en het beslag niet telkens opnieuw op elke vervaldag van een onderhoudsgeld moet vernieuwd worden "
(schending van aile in het middel aangeduide wetsbepalingen) » :

Overwegende dat het arrest, zonder deswege te worden bekritiseerd,
vaststelt dat verweerder bij beschikking van 16 oktober 1981 veroordeeld werd om een ge'indexeerd onderhoudsgeld van 60.000 frank per
maand te betalen met ingang van 1
september 1986, dat op 22 december
1986 ten laste van verweerder in
handen van eiser uitvoerend beslag
onder derden werd gelegd en dat ei-
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ser op verzoek van verweerster
werd gedagdvaard « om zich gewoon
schuldenaar te zien en horen verklaren voor de oorzaken van het beslag »; dat het arrest eiser voor het
geheel van de oorzaken en het beslag alsmede ook de kosten daarvan
tot schuldenaar verklaart en beslist
dat er geen reden is om de schuld
waartoe eiser op dezelfde wijze is
gehouden als verweerder, te beperken tot de reeds vervallen onderhoudsgelden;
Overwegende dat, luidens artikel
1494 van het Gerechtelijk Wetboek,
geen uitvoerend beslag op roerende
en onroerende goederen mag worden gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken;
Overwegende dat, krachtens artikel 1186 van het Burgerlijk Wethoek, hetgeen slechts met tijdsbepaling verschuldigd is, niet kan worden geeist voordat de vervaltijd
verschenen is;
Overwegende dat uit de samenhang van beide bepalingen voortvloeit dat een uitvoerend beslag in
de regel slechts mag worden gelegd
voor een opeisbare vordering; dat,
als de titel krachtens welke een uitvoerend beslag wordt gelegd, mede
betrekking heeft op te vervallen periodieke inkomsten, geen uitvoerend
beslag kan worden gelegd voor het
ogenblik van het uitvoerend beslag
nog niet vervallen bedragen;
Dat het arrest, door te beslissen
dat er geen reden is tot beperking
van de schuld in de persoon van eiser, de artikelen 1494 van het Gerechtelijk Wetboek en 1186 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redcnen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
schuldenaar verklaart van nag niet
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vervallen bedragen en uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

8 maart 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Butzler en Simont.

(DE MARCHIN T. ' INTEL INTERNATIONAL INC. "•
VENN. NAAR AMERIKAANS RECHT, « INTEL CORPORATION " N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9001)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1989 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de vennootschap naar
Amerikaans recht Intel International Inc.:
Over het middel: schending van de artikelen 1200, 1201, 1203 tot 1216, 1217 tot
1220, 1222, 1223, 1317, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 12, 13, 15,
16, 621 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet en miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel dat van toepassing is op de verbintenissen in solidum,

Nr. 361
3•

KAMER -

11 maart 1991

TUSSENKOMST -

BURGERLIJKE ZAKEN GEDWONGEN TUSSENKOMST
TUSSENKOMST TEN EINDE EEN VEROORDELING TE
DOEN U!TSPREKEN
AARD VAN DE VORDERING.

In burgerlijke zaken is, buiten het geval
van de oproeping tot vrijwaring, de
vordering tot gedwongen tussenkomst
die ertoe strekt een veroordeling te
doen uitspreken die niet afhangt van
de veroordeling waartoe de hoofdvordering strekt, hoewel zij daarmee samenhangt, geen ondergeschikte vordering; zij kan als een hoofdvordering
blljven bestaan, als de gedinginleidende hoofdvordering niet ontvankelijk of
niet gegrond wordt verklaard (1). (Artt.
15, tweede lid, en 16, tweede lid,
Ger.W.)

------------------1
(1) Zie Cass., 25 juni 1987, A.R. nr. 7726

(A.C., 1986-87, nr. 651).

doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, beslist dat de
vordering tot gedwongen tussenkomst
van eiser tegen verweerster sub 1, om
haar te betrekken bij het hangende geding tussen eiser en verweerster sub 2,
en haar hoofdelijk of althans in solidum
met de verweerster sub 2 te doen veroordelen tot betaling van een compensatoire
opzeggingsvergoeding ten belope van
7.000.000 frank en een bedrag van
100.000 frank als morele schade, niet ontvankelijk is, op grond dat de vordering
tot tussenkomst in de regel niet ontvankelijk is wanneer de hoofdvordering
waaraan zij aansluit zelf niet ontvankelijk is, dat van die regel alleen kan worden afgeweken als wordt aangetoond dat
de aanhef « vordering tot tussenkomst "
een verschrijving is en het in werkelijkheid gaat om een onafhankelijke hoofdvordering, en dat, te dezen, de dagvaarding tot tussenkomst niet kan worden
aangemerkt als een nieuwe hoofdvordering, nu eiser bewust een dagvaarding
tot tussenkomst heeft gewild en geen
volledige onafhankelijke hoofdveroordeling van verweerster sub 1 heeft beoogd
nu zij de hoofdelijke veroordeling of de
veroordeling in solidum van laatstgenoemde met de verweerster sub 2 heeft
beoogd,
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terwijl, eerste onderdeel, de ontvankelijkheid van de vordering tot tussenkomst strekkende tot de uitspraak van
een veroordeling, in beginsel, onafhankelijk is van de ontvankelijkheid van de
ontvankelijkheid van de hoofdvordering;
aldus, wanneer de vordering tot tussenkomst behoort tot de materiele en territoriale bevoegdheid van de rechter waarbij de hoofdvordering aanhangig is, de
rechtsvordering tot tussenkomst bij hem
aanhangig blijft, zelfs als de hoofdvordering niet ontvankelijk is, voor zover de
vordering tot tussenkomst een veroordeling beoogt die onafhankelijk is van de
veroordeling die bij hoofdvordering
wordt gevraagd; van die beginselen aileen wordt afgeweken als de vordering
tot tussenkomst, zoals de vordering tot
vrijwaring, niet kan gescheiden worden
van de hoofdvordering of van de beslissing daarover afhangt; zulks niet geldt
voor een vordering tot gedwongen tussenkomst, die, zoals te dezen, een onafhankelijke hoofdveroordeling van de gedwongen tussenkomende partij wil bekomen; daaruit volgt dat het arrest: 1o niet
wettig heeft kunnen beslissen, in algemene regel, dat de rechtsvordering tot
tussenkomst niet ontvankelijk is wanneer de hoofdvordering zelf niet ontvankelijk is (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 12, 13, 15 en 16 van
het Gerechtelijk Wetboek) en bijgevolg
niet naar recht verantwoord is (schending van alle in het middel aangewezen
bepalingen); zo althans de rechtsgevolgen
van de tussenkomst heeft miskend, door
te beslissen dat eisers rechtsvordering
niet ontvankelijk was omdat de hoofdvordering niet ontvankelijk was, nu die
rechtsvordering de onafhankelijke hoofdveroordeling van de verweersters beoogde (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen en inzonderheid
van de artikelen 15 en 16 van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, buiten het geval van de oproeping tot vrijwaring,
de vordering tot gedwongen tussenkomst, die de uitspraak van een veroordeling beoogt die niet afhangt
van de veroordeling waartoe de
hoofdvordering strekt, hoewel zij
daarmee samenhangt, geen ondergeschikte vordering is; dat zij als
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hoofdvordering kan blijven bestaan
als de gedinginleidende hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt verklaard;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eisers vordering tot gedwongen tussenkomst, ertoe strekte
de tot tussenkomst gedwongen partij, hoofdelijk of « in solidum » met
de verweerder op de hoofdvordering
te doen veroordelen;
Dat het arrest de vordering tot gedwongen tussenkomst afwijst door
als algemene regel te stellen dat een
dergelijke vordering niet ontvankelijk is wanneer de hoofdvordering
waaraan zij aansluit zelf niet ontvankelijk wordt verklaard;
Dat die overweging de beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot
gedwongen tussenkomst van eiser
tegen de vennootschap naar Amerikaans recht Intel Corporation over
de kosten; verwerpt de voorziening
in zoverre zij gericht is tegen de
N.V. Intel Corporation; verklaart onderhavig arrest bindend voor die
partij; 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.

11 maart 1991 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.
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Nr. 362
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ICAAIER -

11 maart 1991

BESLAG -

ALGEMEEN - SOCIALE EN ANDERE UITKEHINGEN - BEDRAGEN - SAMENVOEGING VAN DIE BEDRAGEN- VOOR OVERDRACHT OF BESLAG VATBAAR GEDEELTE BEPALING.

De verschillende bedragen waarvan
sprake is in art. 1410, § 1, Ger. W, die
in de regel betrekking he.bben op sociale uitkeringen, moeten worden samengevoegd om het voor overdracht of
beslag vatbaar gedeelte ei-van te bepalen.
(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN
T. BELGISCHE STAAT - l\il!N. V. FINMlCIE!'i)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9037)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 7 januari 1991, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1409, gewijzigd bij de wet van 16
juni 1978 en het koninklijk besluit van
18 december 1984, 1410, inzonderheid § 1,
gewijzigd bij de wetten van 12 mei 1971
en 9 juli 1975, en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 19
mei 1971,
doordat het arrest voor recht zegt:
1o dat verweerder recht heeft op betaling
van wat hem is verschuldigd op het voor
overdracht en beslag vatbaar gedeelte,
zoals dit is berekend na samenvoeging
van de verschillende sociale uitkeringen
die de heer Rizzoli Alessandro zowel van
eiser als van de pensioenkas ontvangt,
en 2° dat verweerder volgens die berekening recht heeft op 3.562 frank in hoofdsom, op grand : dat de wetgever de sociale uitkeringen ter vervanging of aanvulling van het loon heeft gelijkgesteld, en
toestaat dat zij binnen de perken van ar-
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tikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek
worden overdragen en in beslag genamen (zie § 1 van artikel 1410: « Artikel
1409 vindt bovendien toepassing op ,
enz.); dat dus de verschillende inkomsten
waarvan sprake is in artikel 1410 van
het Gerechtelijk Wetboek moeten worden samengevoegd tot bepaling van het
voor beslag vatbaar gedeelte; dat artikel
1411 van het Gerechtelijk Wetboek het
geval waarin aan de beslagen schuldenaar tegelijk de bedragen bedoeld in de
artikelen 1409 en 1410 van hetzelfde wethoek toekomen, enkel in overweging
neemt om erop te wijzen dat, in dat geval, de verschillende bedragen dienen te
worden samengevoegd tot bepaling van
het voor beslag vatbaar gedeelte (zie de
circulaire van 19 maart 1986 van het Bestuur der Directe Belastingen- kanttekening W.I.B. - 14/368 803); dat de tekst
van artikel 1411 geenszins afwijkt van de
regel inzake samenvoeging bedoeld in
artikel 1410 van het Gerechtelijk Wethoek,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1411
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
« Kamen iemand tegelijk de bedragen
toe bedoeld in artikel 1409 en pensioenen, gelden, uitkeringen, vergoedingen,
renten of rentebijslagen, als bedoeld in
artikel 1410, § 1, dan worden die bedragen samengevoegd tot bepaling van het
voor overdracht of beslag vatbaar gedeelte »; uit die wetsbepaling volgt dat men
verscheidene sociale uitkeringen (bedoeld in artikel 1410, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek) ten gunste van een
enkele persoon onderling enkel mag samenvoegen voor zover deze tegelijk enig
loon ontvangt, als bedoeld in artikel 1409
van het Gerechtelijk Wetboek; nu door
de samenvoeging de financiiHe toestand
van de beslagene wordt verzwaard, aan
de duidelijke tekst van artikel 1411 van
het Gerechtelijk Wetboek geen ruimere
interpretatie kan worden gegeven in die
zin dat, bij de berekening van het voor
overdracht en beslag vatbaar gedeelte
van de inkomsten van een persoon, al
die inkomsten, ongeacht de aard ervan,
zouden dienen te worden samengevoegd :
loon, in de zin van artikel 1409 van het
Gerechtelijk Wetboek, of sociale uitkeringen, in de zin van artikel 1410 van het
Gerechtelijk Wetboek, nog loon en sociale uitkeringen, als bedoeld in de artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk
Wetboek; te dezen, de belastingplichtige
Rizzoli Alessandro aileen sociale uitkeringen, bedoeld in artikel 1410 van het
Gerechtelijk Wetboek geniet, zodat het
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arrest dus niet naar recht kan beslissen
dat verweerder recht heeft op betaling
door eiser van een bedrag van 3.562
frank (in hoofdsom), omdat bij de berekening van het voor overdracht en beslag vatbaar gedeelte, die verschillende
sociale uitkeringen, die Rizzoli zowel van
eiser als van een pensioenkas ontvangt,
moeten worden samengevoegd (schending van de artikelen 1409, 1410, inzonderheid § 1, en 1411, inzonderheid eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1409 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt in
welke mate de bedragen waarvan
daarin sprake is en die in de regel
loon zijn, kunnen worden overgedragen of in beslag genomen naargelang het « totaal » bedrag ervan al
dan niet een bepaalde maandelijkse
geldsom overschrijdt; dat volgens de
wet derhalve, bij de bepaling van
het voor overdracht of beslag vatbaar gedeelte van die bedragen, alle
bedragen van de in aanmerking genomen maand moeten worden samengevoegd;
Overwegende dat krachtens artikel 1410, § 1, van hetzelfde wetboek,
artikel 1409 bovendien toepassing
vindt op de pensioenen, vergoedingen, gelden, renten en uitkeringen,
als bedoeld in die paragraaf; dat de
wetgever aldus ook heeft bepaald
dat voor de bepaling van het voor
overdracht of beslag vatbaar gedeelte van die uitkeringen, de bedragen
ervan betrekkelijk dezelfde maand
moeten worden samengevoegd;
Overwegende dat van die bepalingen niet wordt afgeweken bij artikel
1411 van het Gerechtelijk Wetboek
krachtens hetwelk, ingeval iemand
tegelijk de bedragen bedoeld in artikel 1409 en de uitkeringen bedoeld
in artikel 1410, § 1, toekomen, de
sommen ervan moeten worden samengevoegd ten einde het voor
overdracht of beslag vatbaar gedeelte te bepalen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 maart 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.
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1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - BANKBREUK - TERUGKEER TOT DE FALLIETE BOEDEL VAN ALLE BEDRIEGLIJK ONTVREEMDE GOEDEREN,
RECHTEN EN RECHTSVORDERINGEN - BEGRIP.

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - VERDUISTERING, TEN NADELE VAN
DE FAILLIETE BOEDEL, VAN EEN VOOR DE
AANKOOP VAN EEN AUTOVOERTUIG AANGEWEND BEDRAG EN VAN DAT VOERTUIG ZELF
-- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT
HET BETALEN VAN DAT BEDRAG - VERANTWOORDING.

3° AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST) - SCHADE _:_ BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - RAMING - BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - VERDUISTERING,
TEN NADELE VAN DE FAILLIETE BOEDEL,
VAN EEN VOOR DE AANKOOP VAN EEN AUTOVOERTUIG AANGEWEND BEDRAG EN VAN DAT
VOERTUIG ZELF - VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE TOT HET BETALEN VAN DAT BEDRAG - VERANTWOORDING.

1o De bepaling van art. 579, 1°, Kh., luidens welke de rechter voor wie de
zaak aanhangig is, in de bij de artt.
575, 577 en 578 van genoemd wetboek
bepaalde gevallen, ambtshalve, zelfs
bij vrijspraak, de terugkeer tot de failliete boedel beveelt van alle goederen,
rechten en rechtsvorderingen die be-
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drieglijk zijn ontvreemd, heeft tot doel,
zelfs in geval van vrijspraak, het nadeel te herstellen dat door de bedrieglijke handelingen werd veroorzaakt
aan de gezamenlijke schuldeisers (1);
zij verhindert de rechter niet, in zoverre de bevolen terugkeer niet volstaat
om de boedel schadeloos te stellen, op
de civielrechtelijke vordering van de
curator, vergoeding toe te kennen voor
de schade welke door de terugkeer
niet is vergoed (2). (Art. 579, 2°, Kh.)
2° en 3° Niet naar recht verantwoord is

de beslissing van de strafrechter die,
na de beklaagde te hebben veroordeeld
wegens bedrieglijke bankbreuk omdat
hij, ten nadele van de failliete boedel,
een voor de aankoop van een autovoertuig aangewend bedrag en dat voertuig
zeit heeft verduisterd, en na de terugkeer van dat voertuig, dat onder de
hand van het gerecht was, te hebben
bevolen, op de civielrechtelijke vordering van de curator de beklaagde ver-·
oordeelt dat bedrag te betalen op de
enkele grand dat de gefailleerde dit bedrag heeft betaald voor de aankoop
van dat voertuig (3). (Artt. 1382-1383
B.W.)
(VANSTRAELEN T. MR. DRIESSEN- CURATOR IN
HET FAILLISSEMENT N.V. RECLAMEADVIESBUREAU KERN)
ARREST

(A.R. nr. 1615)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de substantiEHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
(1) Cass .. 11 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr.
441).
(2) P.B., dee! 12, Trefw. Banqueroute, nr.
126; FREDERICQ, Handboek voor Belgisch Handelsrecht, dee! II, druk 1963, nr. 959, biz. 836.
(3) Zie de referenties vermeld in de noten 1
en 2 hiervoren.
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genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, en 579, inzonderheid 1°, van het Wetboek van
Koophandel,
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens bedrieglijke bankbreuk, door onder meer bewezen te verklaren de tenlasteleggingen dat eiser door middel van
vervalste facturaties de bedragen van
respectievelijk 660.932 frank en 579.546
frank ten nadele van de N.V. Reclameadviesbureau Kern zou hebben verduisterd
en bij een voertuig Jaguar en een voertuig Citroen CX zou hebben ontvreemd
ten nadele van dezelfde, beslist dat alle
goederen die bedrieglijk zijn ontvreemd
tot de failliete massa moeten terugkeren
bij toepassing van artikel 579, 1°, van het
Wetboek van Koophandel, en bovendien
eiseres veroordeelt tot betaling aan de
burgerlijke partij van, enerzijds, de bedragen van 660.932 frank en 579.546
frank, en, anderzijds, de bedragen van
99.700 frank en 59.745 frank, zijnde de
sommen die de N.V. Kern zou hebben
betaald voor beide voornoemde voertuigen,
terwijl, ...
tweede onderdeel, het beginsel van de
integrale schadeloosstelling, neergelegd
in de artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, insluit dat dezelfde
schade slechts eenmaal mag worden vergoed; artikel 579, 1°, van het Wetboek
van Koophandel, dat bepaalt dat de terugkeer tot de failliete massa van alle
goederen, rechten of rechtsvorderingen
die bedrieglijk zijn ontvreemd ambtshalve moet worden bevolen, ertoe strekt het
nadeel te herstellen dat aan de gezamenlijke schuldeisers werd veroorzaakt, net
als de burgerlijke vordering door de curator van het faillissement als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers ingesteld op grond van de artikelen
1382 en volgende van het Burgerlijk Wethoek; uit het voorgaande volgt dat niet
de terugkeer tot de failliete massa van
de ontvreemde goederen kan worden bevolen bij toepassing van artikel 579, 1°,
voornoemd, en tegelijk de beklaagde op
de burgerlijke vordering van de curator
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kan worden veroordeeld tot betaling aan
de failliete massa van bepaalde ontvreemde sommen en van de tegenwaarde van bepaalde ontvreemde voorwerpen, daar de gelijktijdige toepassing van
beide bepalingen tweemaal de vergoeding van dezelfde schade zou insluiten;
het arrest derhalve, door eiser te veroordelen voor bedrieglijke bankbreuk, onder
meer wegens verduistering en ontvreemde aan de later gefailleerde N.V. Reclameadviesbureau Kern van de bedragen
van respectievelijk 660.932 frank en
579.546 frank en de voertuigen Jaguar en
Citroen CX, eiser te bevelen alle bedrieglijk ontvreemde goederen tot de failliete
massa te laten terugkeren, waartoe bijgevolg zowel de bedragen van respectievelijk 660.932 frank en 579.546 frank als
beide voertuigen behoren, en bovendien
eiser op de burgerlijke vordering van de
curator nog te veroordelen tot betaling
aan de failliete massa van dezelfde bedragen van 660.932 frank en 579.546
frank en van de bedragen die de N.V.
Reclameadviesbureau Kern aan de aankoop van voormelde voertuigen zou hebben besteed, namelijk respectievelijk
99.700 frank en 59.745 frank, het beginsel
dat dezelfde schade geen tweemaal kan
worden vergoed miskent (schending van
de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 579, 1°, van het Wetboek
van Koophandel);

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep eiser schuldig verklaart onder
meer aan bedrieglijke bankbreuk
door verduistering van actief, door
onder meer : 1. het onttrekken aan
de gefailleerde N.V. Kern van a. een
bedrag van 660.932 frank door middel van fictieve facturen via een
zwarte lopende rekening; b. een bedrag van 579.546 frank van een rekening A.S.L.K.; 2. actief van de
N.V. Kern te verduisteren of te verbergen, onder meer een personenwagen Jaguar XF, bouwjaar 1977,
en een personenwagen Citroen CX
Super, bouwjaar 1979; dat het, onder
meer, met toepassing van artikel
579, 1°, van het Wetboek van Koophandel, ambtshalve de terugkeer tot
de failliete boedel beveelt van alle
goederen, rechten of rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn ontvreemd;
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Overwegende dat artikel 579 van
het Wetboek van Koophandel tot
doel heeft, zelfs in geval van vrijspraak, het nadeel te herstellen dat
door de bedrieglijke ontvreemdingen werd veroorzaakt aan de gezamenlijke schuldeisers en aldus een
bijzondere vorm van teruggave uitmaakt; dat hieruit volgt dat het arrest, dat de terugkeer tot de failliete
boedel beveelt, de titel uitmaakt
waardoor die bijzondere vorm van
herstel kan worden ten uitvoer gelegd; dat die bepaling de rechter
evenwel niet verhindert, in zoverre
de aldus bevolen terugkeer niet
volstaat om de massa van de schuldeisers schadeloos te stellen, aan de
curator vergoeding toe te kennen
voor de schade welke door de terugkeer niet is vergoed;
Overwegende dat, wat de voormelde autovoertuigen betreft, uit de
vaststellingen van het arrest blijkt
dat die wagens, volgens eiser door
hem en zijn echtgenote met eigen
penningen aangekocht, werden betaald door de N.V. Kern doch werden ingeschreven op naam van eiser
en zijn echtgenote en door hen persoonlijk gebruikt; dat uit de uitspraak van de eerste rechter, weergegeven in het arrest, blijkt dat die
wagens in beslag zijn genomen tijdens het onderzoek en derhalve onder de hand van het gerecht zijn;
dat het arrest, zoals door verweerder gevorderd, niet aileen de terugkeer van die wagens beveelt doch
eiser tevens veroordeelt om de voor
de aankoop van die wagens aangewende bedragen, toebehorende aan
de N.V. Kern, ten belope van respectievelijk 99.700 frank en 59.745
frank in hoofdsom, aan verweerder
te betalen op de enkele grond dat de
N.V. Kern die sommen heeft betaald
voor de aankoop van die voertuigen;

Overwegende dat de appelrechters
door die motivering hun beslissing
niet naar recht verantwoorden en
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derhalve de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schenden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat, wat de bedragen van respectievelijk 660.932
frank en 579.546 frank in hoofdsom
betreft, eiser niet aanwijst hoe het
arrest, door hem te veroordelen om
die bedragen aan verweerder te betalen, tweemaal vergoeding toekent
voor dezelfde schade; dat het onderzoek van het onderdeel het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
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2e KAMER - 13 maart 1991

1° RECHTEN VAN DE MENSE.V.R.M. -

ART. 6

TOEPASSINGSGEBIED.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS HAVING -ART. 6 E.V.R.M. HEID.

HANDTOEPASSELIJK-

3° CASSATIEMIDDELEN

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

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HAND-

HAVING- REDENEN- TOEPASSELIJKE WET.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS-

Om die redenen, ongeacht het eerste en het derde onderdeel die niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, na de terugkeer van de
autovoertuigen Jaguar XF, bouwj aar
1977, en Citroen CX 2000 Super,
bouwjaar 1979, tot de failliete massa
te hebben bevolen, op de civielrechtelijke vordering van verweerder eiser veroordeelt tot het betalen van
97.500 frank en 59.745 frank, vermeerderd met interesten, en in zoverre het uitspraak doet over de
kosten van die civielrechtelijke vordering; verwerp de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in
drie vierde en verweerder in een
vierde van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
12 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Nelissen Grade.

HAVING OPDRACHT VAN
ZOEKSGERECHT.

HANDHET ONDER-

6° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HAND-

HAVING- REDENEN.

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS PLICHTING TE ANTWOORDEN.

VER-

so VOORLOPIGE HECHTENIS HAVING
CLUSIE -

HANDONDERZOEKSGERECHT- OP CONVERPLICHTING TE ANTWOORDEN.

go RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.3
E.V.R.!Vl. - VOORLOPIGE HECHTENIS LIJKE TERMIJN.

10° VOORLOPIGE

REDE-

HECHTENIS

HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT
REDELIJKE TERMIJN
BEGRIP.

11 o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN- MIDDEL DAT EEN SCHENDING VAN DE
RECHTSPRAAK AANVOERT.

12° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN - OP CONCLUSIE STRAFZAKEN - BIJ CONCLUSIE GEDAAN VER-
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ZOEK OM ALTERNATIEVE MAATREGELEN BEVEL VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT DE HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS.

13° VOORLOPIGE

HECHTENIS

HANDHAVING- VERZOEK VAN DE VERDACHTE OM ALTERNATIEVE MAATREGELEN - BEVEL VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT HANDHAVING VAN DE HECHTENIS.

1° en 2° Art. 6 E. V.R.M. is niet van toe-

passing op de voor de onderzoeksgerechten gevoerde procedure inzake
voorlopige hechtenis (1).
3° en 4° Art. 97 Gw. is, in zoverre het be-

trekking heeft op de motivering van de
beslissing, niet van toepassing op de
beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake handhaving van de voorlopige hechtenis (2).
5° Wanneer de onderzoeksgerechten uit-

spraak doen over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, hoeven zij
zich niet uit te spreken over het bewijs
van een bestanddeel van het misdrijf,
doch over het bestaan van ernstige
aanwijzingen van schuld. (Art. 22, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
6° Wanneer op het feit een zwaardere

straf dan vijftien jaar dwangarbeid
staat, is het de onderzoeksgerechten
niet verboden om hun oordeel dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is, voor de
openbare veiligheid te gronden op de
openbare rust en het sociaal bewustzijn (3). (Art. 22, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(1) Zie Cass., 11 april 1988, A.R. nr. 2593
(A.C., 1987-88, nr. 688), en, wat de vonnisgerechten betreft die uitspraak doen over de
voorlopige hechtenis, 13 sept. 1989, A.R. nr.
7724, en 25 juli 1990, A.R. nr. 8467 (ibid.,
1989-90, nrs. 32 en 643).
(2) Zie Cass., 24 juli 1986, A.R. nr. 5221 (A.C.,
1985-86, nr. 690), en 11 dec. 1990, A.R., nr. 5095,
(ibid., 1990-91, supra, nr. 192, en, wat de vonnisgerechten betreft die uitspraak doen over
de voorlopige hechtenis, 22 jan. 1991, A.R. nr.
5226 (ibid., 1990-91, supra, nr. 270).
(3) Zie Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 7575
(A. C., 1988-89, nr. 622 ).
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7° en 8° Wanneer op het feit een zwaar-

dere straf dan vijftien jaar dwangarbeid staat, is het onderzoeksgerecht,
dat met vermelding van de feitelijke
omstandigheden van de zaak en die
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, vaststelt dat de
handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de
openbare veiligheid, niet verplicht te
antwoorden op de conclusie waarin de
verdachte het gevaar voor herhaling,
ontvluchting, Jaten verdwijnen van bewijzen of verstandhouding met derden
betwist. (Artt. 16, § 1, 22, zesde lid, en
23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

go en 10° Het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft op grand dat
de redelijke termijn als bedoeld in art.
5.3 E. V.R.M niet is overschreden, is
naar recht verantwoord wanneer het
erop wijst dat, in het licht van de omstandigheden van de zaak, het onderzoek en de sluiting van het onderzoek
geen onverantwoorde vertraging hebben opgelopen (4).
11 o Het cassatiemiddel uit schending van
de rechtspraak faalt naar recht (5).
12° en 13° De kamer van inbeschuldi-

gingstelling dat de handhaving van de
voorlopige hechtenis beveelt, antwoordt aldus op de conclusie waarin
de verdachte alternatieve maatregelen
voorstelde (6).
(4) Zie Cass., 4 jan. 1989, A.R. nr. 7175 (A.C.,
1988-89, nr. 261), en 24 jan. 1990, A.R. nr. 7998
(ibid., 1989-90, nr. 325).

(5) Over het algemeen oordeelt het Hof, zonder nadere precisering, dat zodanig middel
niet ontvankelijk is (Cass., 20 mei 1981, A.C.,
1980-81, nr. 542; Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr.
4461, ibid., 1985-86, nr. 167; Cass., 4 april en 28
juni 1989, A.R. nrs. 2530 en 7421, motivering,
ibid., 1988-89, nrs. 429 en 635). In burgerlijke
zaken kan die niet-ontvankelijkheid in verband worden gebracht met de verplichting
voor eiser om de wettelijke bepalingen te vermelden waarvan de schending wordt aangevoerd. (Art. 1080 Ger.W.) Aangezien die verplichting niet bestaat voor de voorzieningen
tegen de beslissingen van de strafgerechten,
lijkt het verkieslijk te cordelen dat die middelen falen naar recht, nu ze op een juridisch
onjuiste opvatting berusten.
(6) Zie Cass., 30 april 1985, A.R. nr. 9447
(A.C., 1984-85, nr. 525).
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vermelding dat de feiten wellicht zijn
begonnen tussen 1 en 13 september 1986,
toen het slachtoffer nag geen 16 jaar oud
ARREST ( vertaJing)
was (schending van artikel 6.2 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rech(A.R. nr. 8947)
ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden betreffende het vermoeden
RET HOF; - Gelet op het bestre- van onschuld en de bewijslast);
den arrest, op 28 februari 1991 gederde onderdeel, eiser zijn betoog in
wezen door het Hof van Beroep te zijn conclusie op bladzijde 2 heeft gebaLuik, kamer van inbeschuldiging- seerd op processen-verbaal van de gerechtelijke politie en meer bepaald op
stelling;
het proces-verbaal nr. 4418/90 en het proOver het eerste middel, luidend als
ces-verbaal 8923/90 waaruit duidelijk
volgt: « schending van de artikelen 23, 3° blijkt dat S... M... ouder was dan 16
en 4°, van de wet van 20 juli 1990 betref- jaar op het ogenblik van het eerste,
fende de voorlopige hechtenis, artikel 97 · aan de conclusienemer verweten feit; het
van de Grondwet, artikel 6.2 van het
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeVerdrag tot Bescherming van de Rechschuldigingstelling, bijgevolg niet heeft
ten van de Mens en de Fundamentele
geantwoord op dat, nochtans duidelijk,
Vrijheden, ondertekend te Rome en
argument; het trouwens moeilijk zou zijn
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955
geweest het tegen te spreken zonder de
en van het algemeen rechtsbeginsel inzabewijskracht van de akten te schenden
ke de bewijslast,
(schending van artikel 23, 3° en 4°, van
de wet van 20 juli 1990 betreffende de
doordat de kamer van inbeschuldigingvoorlopige hechtenis en schending van
stelling, om te antwoorden op de concluartikel 97 van de Grondwet) '' :
sie van eiser die de kwalificatie van de
feiten betwistte, alsook de in de vordeOverwegende dat artikel 6 van het
ring in aanmerking genomen feitelijke
Verdrag tot Bescherming van de
gegevens en, impliciet doch onmiskenRechten van de Mens en de Fundabaar, de ernstige schuldaanwijzingen
wat de verzwarende omstandigheden bementele Vrijheden in beginsel enkel
treft, zich, bij het overnemen van de stebetrekking heeft op de uitoefening
reotiepe gronden van de vordering die
van het recht van verdediging voor
precies werden betwist, beperkt tot de
de vonnisgerechten en niet op de
verklaring " dat bovendien uit de door
inzake
voorlopige
verdachte uiteengezette gegevens zelf rechtspleging
hechtenis;
blijkt dat de feiten hebben kunnen beginnen tussen 1 en 13 september 1986,
Dat artikel 97 van de Grondwet
toen het slachtoffer nag geen 16 jaar oud
niet van toepassing is op de bestrewas",
den beslissing;
(DUPONT)

terwijl, eerste onderdeel, de plicht om
de juiste datum van de feiten te bewijzen rust op de vervolgende partij, wanneer die datum een essentieel element is
om de toepasselijke straf te bepalen en
bijgevolg om na te gaan of aan de voorwaarden van artikel 16 van de wet op de
voorlopige hechtenis is voldaan (scherrding van artikel 6.2 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden betreffende het vermoeden van onschuld
en de bewijslast);
tweede onderdeel, het Hof van Beroep
te Luik, kamer van inbeschuldiging, in
het betwiste motief de bewijslast omkeert, aangezien het voor de bepaling
van de toepasselijke straf en dus van
een van de voorwaarden van de voorlopige hechtenis genoegen neemt met de

Dat het middel, in zoverre het de
schending van de bovenaangehaalde
artikelen aanvoert, faalt naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft:
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 16 van
de wet van 20 juli 1990 waarnaar artikel 22 van die wet verwijst, het bestaan van ernstige aanwijzingen van
schuld vereist;
Dat het middel, nu het erop neerkomt dat inzake voorlopige hechtenis het openbaar ministerie het be-
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wijs moet leveren van een bestanddeel van het misdrijf, faalt naar
recht;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
zich overeenkomstig de wet ertoe
hebben beperkt, op grand van een
beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak, te wijzen op het
bestaan van ernstige aanwijzingen
wat de datum van de feiten betreft;
Dat het onderdeel niet kan vvorden aangenomen;
Over het tweede middel, luidend als
volgt : « schending van de artikelen 16 en
23, 4°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en artikel
97 van de Grondwet,
doordat het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, onclanks het feit dat eiser op bladzijden 3
tot 5 van zijn conclusie betwistte dat te
dezen aan de voorwaarden van artikel 15
van de wet betreffende de voorloplge
hechtenis was voldaan, zich voornamelijk baseert op het begrip openbare veiligheid en daartoe enerzijds een passage
uit de plechtige openingsrede van 3 september 1984 van procureur-generaal
Krings en anderzijds een passage uit de
memorie van toelichting bij de wet van
20 juli 1990 aanhaalt,
terwijl, eerste onderdeel, de verwijzing
naar de termen openbare rust en sociaal
bewustzijn in de citaten in het arrest enkel te pas komt wanneer de toepasselijke straf 15 jaar dwangarbeid te boven
gaat, hetgeen te dezen uitdrukkelijk
werd betwist (zie eerste middel) (schending van artikel 16 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis);
tweede onderdeel, de door het Hof van
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, aangehaalde verwijzingen
naar de openbare rust en het sociaal bewustzijn, weliswaar betrekking hebben
op de aanhouding en de voorlopige hechtenis, doch hun betekenis verliezen wanneer de voorlopige hechtenis al 9 maanden heeft geduurd en de redelijke termijn verstreken is zoals in het derde
middel zal worden uiteengezet;
vierde onderdeel, het Hof van Beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, geenszins heeft geantwoord op het
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geheel van de door eiser op de bladzijden 3 tot 5 van zijn conclusie uiteengezette argumenten, onder meer in verband met de afwezigheid van gevaar
voor herhaling, de afwezigheid van gevaar voor ontvluchting en de afwezigheid
van het gevaar voor het Iaten verdwijnen van bewijzen en voor verstandhouding met derden; het Hof verwijst naar
de vroegere, in stijlformules gestelde
vordering en naar zijn voorgaand arrest
zonder de toestand van eiser ieclere
maand werkelijk opnieuw te onderzoeken en zonder rekening te houden met
de bevindingen van de deskundigen valgens wie eiser voor de toekomst geen gevaar m.eer uitmaakt, welke omstandigheid het vroegere hoofdargument, namelijk het gevaar voor herha!ing, doet
vervallen (schending van de artikelen 16
en 23, 4°, van de wet van 20 juli 1990 en
artikel 97 van de Grondwet) » :

Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste middel
blijkt, het arrest vaststelt dat het
feit een stro.f van meer dan 15 jaar
dwangarbeid tot gevolg kan hebben;
Dat noch artikel 16 noch enige andere bepaling van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis de verwijzing naar de « openbare rust » en " het sociaal bewustzijn » verbiedt, ook al zou de
voorlopige hechtenis een aantal
maanden hebben geduurd en oak al
zou de redelijke termijn volgens de
verdachte zijn verstreken;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
in zoverre het de schending van artikel 97 van de Grondwet aanvoert,
faalt naar recht;
Overwegende dat, in zoverre het
middel de schending aanvoert van
de artikelen 16 en 23, 4°, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, uit het arrest blijkt
dat de aan eiser ten laste gelegde
feiten voor hem een straf van meer
dan 15 jaar dwangarbeid tot gevolg
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kunnen hebben; dat de appelrechters bovendien regelmatig hebben
aangegeven waarom de handhaving
van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk was voor de
openbare veiligheid; dat zij dus niet
hoefden te antwoorden op het omstandig verweer bedoeld in het middel, namelijk dat er geen gevaar bestond voor herhaling, ontvluchting,
laten verdwijnen van bewijzen of
verstandhouding met derden, aangezien die vaststellingen overeenkomstig bovenvermeld artikel 16 enkel
nodig zijn « als het maximum van
de toepasselijke straf niet meer
dan vijftien jaar dwangarbeid bedraagt »;
Dat voor het overige het arrest op
de conclusie van eiser antwoordt dat
de motieven van de vordering en
van het arrest van 3 januari 1991
hun gelding behouden ondanks de
bevindingen van de deskundigen;
Dat het underdeel niet kan worden aangenomen;
Over l •. et derde middel, luidend als
volgt : « schending van artikel 5 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden,
doordat het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, om te
antwoorden aan eiser die zich beriep op
artikel 5.3° van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden naar luid waarvan een ieder die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden het recht heeft
binnen een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, zich beperkt tot
de vermelding dat « de zaak geen vertraging heeft opgelopen die niet wettig verantwoord is; dat zich bijgevolg bij het
verloop en de sluiting van het onderzoek
geen onverantwoorde vertraging heeft
voorgedaan en dat de redelijke termijn
bedoeld in het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden thans niet is overschreden; dat het niet de taak is van het
gerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis te
oordelen of de redelijke termijn bij de
berechting van de zaak in acht zal genomen zijn >>,
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terwijl, eerste onderdeel, eiser op bladzijde 7 van zijn conclusie aanvoerde dat
hij sedert 28 mei 1990 in hechtenis was
wegens feiten van 4 jaar geleden, dat het
onderzoek wat hem betreft is gesloten
sedert november 1990 en dat volgens de
door het parket verstrekte gegevens de
zaak niet v66r oktober 1991 voor het hof
van assisen kan worden gebracht; het
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, niet heeft geantwoord op dat betoog, waarin onder meer
was aangevoerd dat het onderzoek ten
einde was en dat sedert november 1990
geen onderzoeksopdrachten meer waren
uitgevoerd; de tegenovergestelde bewering zonder nadere opgave van gronden
niet kan worden beschouwd als een redengeving in de zin van de wet (scherrding van artikel 5 van het Verdrag en
van artikel 97 van de Grondwet, en artikel 23, 4°, van de wet van 20 juli 1990);
tweede onderdeel, de redelijke termijn
in de zin van artikel 5 van het Verdrag
op een meer restrictieve wijze moet worden uitgelegd dan de redelijke termijn
waarvan sprake is in artikel 6.1; de feitenrechter de plicht had vast te stellen
1° dater geen daden van onderzoek meer
aan de gang zijn; 2° dat zij niet meer nodig zijn om de waarheid aan het Iicht te
brengen en dat het onderzoek dus gesloten is wat eiser betreft; overeenkomstig
de rechtspraak van het Europees Hof inzake de redelijke termijn van artikel 5
van het Verdrag, de nationale gerechten
de plicht hebben de omstandigheden te
vermelden die volgens hen de vrijheidsberoving van een persoon, die van een
strafbaar feit wordt verdacht doch niet
veroordeeld is, noodzakelijk maken in
het openbaar belang; het Europees Hof
in concreto nagaat of de gronden die de
nationale instanties opgeven ter rechtvaardiging van de handhaving van de
voorlopige hechtenis ter zake dienend
zijn en een voldoende grondslag opleveren voor de beslissing dat de hechtenis
niet Ianger dan redelijk is heeft geduurd
en derhalve artikel 5.3 van het Verdrag
niet heeft overtreden; het Hof dus nagaat of het openbaar belang de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoordt en de wijze beoordeelt waarop de
zaak door de gerechtelijke overheid is
behandeld (wat dat betreft kan de scherrding van het beroepsgeheim waarover eiser een klacht heeft ingediend geen wettige reden zijn om zich te beroepen op
het begrip openbare rust); de gerechtelijke instanties, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof, slechts kunnen be-
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slissen dat in een welbepaald geval de
voorlopige hechtenis de redelijke termijn
van artikel 5.3 niet overschrijdt, wanneer
zij aile omstandigheden hebben nagegaan die het bestaan van een werkelijk
vereiste van openbaar belang, dat grond
oplevert om af te wijken van het beginsel van eerbiediging van de persoonlijke
vrijheid, aannemelijk kunnen maken of
uitsluiten; de nationale rechtscolleges
dus niet aileen de inhechtenisneming
zelf, maar ook de handhaving van de
voorlopige hechtenis moeten veranwoorden, ook a! spelen na verloop van tijd de
oorspronkelijke gronden geen rol meer;
de redengeving van het Hof van Beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, bijgevolg geenszins beantwoordt
aan de vereisten van artikel 5.3 van het
Verdrag, de rechtspraak van Uw Hof en
de rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens » :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet geen betrekking heeft
op de motiveringsplicht inzake voorlopige hechtenis;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat het arrest de
ten tijde van de beslissing bestaande
ernstige aanwijzingen van schuld
alsook de feitelijke omstandigheden
van de zaak en die welke eigen zijn
aan de persoonlijkheid van eiser
waaruit blijkt dat de voorlopige
hechtenis volstrekt noodzakelijk is
voor de openbare veiligheid, nauwkeurig aangeeft; dat het einde van
het voorbereidend onderzoek niet
noodzakelijkerwijs de invrijheidstelling met zich brengt, mits dat onderzoek niet met een onverantwoorde
vertraging gesloten werd;
Overwegende dat het arrest vermeldt << dat de zaak geen vertraging
heeft opgelopen die niet wettig verantwoord is; dat zich bijgevolg bij
het verloop en de sluiting van het
onderzoek geen onverantwoorde vertraging heeft voorgedaan »; dat aldus het arrest, enerzijds, de beslissing regelmatig met redenen omkleedt en voldoet aan de vereisten
van artikel 23, 4°, van de wet van 20
juli 1990 en, anderzijds, vaststelt dat
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de voorwaarden voor de wettigheid
van de handhaving van de voorlopige hechtenis, meer bepaald die welke zijn bepaald in artikel 5.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn vervuld;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel, in
zoverre het schending van de recht~praak aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende voor het overige dat
de appelrechters, na in het licht van
de omstandigheden van de zaak te
hebben geoordeeld << dat zich bij het
verloop en de sluiting van het onderzoek geen onverantwoorde vertraging heeft voorgedaan », wettig
hebben kunnen beslissen dat de redelijke termijn van artikel 5.3 van
dat Verdrag niet was overschreden;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, luidend als
volgt : << schending van de artikelen 23,
4°, en 35 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en artikel 97 van de Grondwet,
doordat het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, niet
heeft geantwoord op die subsidiaire eis
tenzij misschien door te verwijzen naar
zijn vroeger arrest,
terwijl het maandelijks toezicht op de
voorlopige hechtenis inhoudt dat de motieven en gronden van de hechtenis opnieuw worden onderzocht; het dus niet
voldoende is te verwijzen naar vroegere
gronden, wanneer er te dezen nieuwe gegevens bestaan, zoals onder meer het
verslag van de deskundigen waaruit
blijkt dat, in strijd met wat in de verdering en het arrest van 3 januari 1991 van
de kamer van inbeschuldigingstelling
staat, eiser voor de toekomst geen gevaar meer uitmaakt; het Hof zich bijgevolg ten onrechte in zijn antwoord op
dat verzoek om alternatieve maatregelen
baseert op zijn vorig arrest en op de
gronden van de vordering, zonder acht te
slaan op het nieuw element dat vervat is
in het verslag van de deskundigen
(schending van de artikelen 23, 4°, en 35
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van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis en artikel 97 van
de Grondwet) » :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het de schending van artikel
97 van de Grondwet aanvoert, faalt
naar recht;
Dat voor het overige de appelrechters, door de hechtenis van eiser te
handhaven, hebben beslist dat de
voorstellen van eiser in verband met
de alternatieve maatregelen te dezen niet opportuun waren;
Dat bovendien de appelrechters,
in strijd met wat het middel betoogt,
zich, om dat voorstel te verwerpen,
niet ertoe hebben beperkt te verwijzen naar de motivering van hun
vroeger arrest van 3 januari 1991 en
naar die van de vordering van de
procureur-generaal, doch eraan hebben toegevoegd dat die gronden
<< geldig bleven in weerwil van de
bevindingen van de deskundigen
... »;
Dat het arrest aldus regelmatig
met redenen is omkleed en naar
recht verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
13 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. J.-D. Franchimont, Luik.
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1° VOORZIENING

14 maart 1991
IN

CASSATIE

-

TUCHTZAKEN - VORM - ORDE VAN DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP.

2° GENEESKUNDE -

ORDEN DIERENARTSEN - GEMENGDE RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - VOORZIENING IN CASSATIE - VORM.

1° en 2° Niet ontvankelijk is de voorziening in cassatie tegen een beslissing
van de gemengde raad van beroep van
de Orde van Dierenartsen, wanneer zij
is ingesteld zonder de ambtelijke tussenlwmsten van een advocaat bij het
Hof van Cassatie. (Art. 12, zesde lid,
wet 19 dec. 1950.)

(DE.AL T. ORDE VAN DIERENARTSEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8801)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 augustus 1989
door de gemengde raad van beroep
met het Frans als voertaal, van de
Orde van Dierenartsen gewezen;
Overwegende dat artikel 12, zesde
lid, van de wet van 19 december
1950 tot instelling van de Orde van
Dierenartsen bepaalt dat voor de
rechtspleging tot voorziening in cassatie tegen de beslissingen van de
gemengde raad van beroep van de
Orde van Dierenartsen dezelfde regelen gelden als in burgerlijke zaken;
Overwegende dat artikel 1080 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat het verzoekschrift door een advocaat bij het Hof van Cassatie
wordt ondertekend;
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Overwegende dat de voorziening
is ingesteld zonder tussenkomst van
een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Dat de voorziening bijgevolg niet
ontvankelijk is;

Nr. 366

(VAN DEN BROUCKE T. " S.C. BOURGEOIS ,
C.V. NAAR FRANS RECHT)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8850)

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal.
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Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
1146 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest overweegt dat eiser
sedert de maand september over alle gegevens beschikte, niet alleen om een
rechtsvordering tot opheffing van het beslag in te stellen, maar ook om verzet te
doen, en vervolgens beslist dat eiser in
gebreke was gebleven door niet reeds
verzet te doen in de maand september
1984 en dat eiser « aldus een fout heeft
begaan in het kader van het mandaat
dat (verweerster) hem had gegeven ...
(dat), daarentegen, aan laatstgenoemde
geen enkele fout kan worden verweten,
nu zij terecht de overtuiging kon zijn
toegedaan, inzonderheid gelet op de bewoordingen van de brief van 13 september 1984 (van eiser), dat de akte van verzet reeds op die datum was betekend en,
in ieder geval, v66r 26 september 1984,
zodat zij, hoewel dat verkieslijker was
geweest, geen afschrift of origineel van
het exploot van betekening aan (eiser)
hoefde te sturen »,

1" KAcviER - 14 maart 1991

OVEREENKOMST
KRACHT, NIET-lJITVOER!NG
GOEDI:\G - VOORWAARDE
STELLI:\G - l:ITZO:\DERING.

VERBINDENDE
SCHADEVERINGEBREKE-

Geen ingebrekestelling is vereist om
schadevergoeding te doen betalen door
een advocaat die, nadat hij beloofd
had verzet te doen, de termijn om dat
rechtsmiddel in te stellen, heeft laten
verstrijken (1). (Art. 1146 B.W.)

(1) Zie Cass., 25 nov. 1976 (A.C., 1977, 337) en
de arresten waarvan sprake is in noot (1);
Cass., 29 nov. 1984, A.R. nrs. 6989-7095-7097
(ibid., 1984-85, nr. 203).

tweede onderdeel, inzake overeenkomsten, « schadevergoeding dan eerst
verschuldigd is wanneer de schuldenaar
in gebreke is zijn verbintenis na te komen, behalve indien hetgeen de schuldenaar zich verbonden heeft te geven of te
doen, niet kon gegeven of gedaan worden dan binnen een bepaalde tijd, die hij
heeft laten voorbijgaan >> (artikel 1146
van het Burgerlijk Wetboek); daaruit
volgt dat het arrest, in zoverre het zijn
beslissing niet steunt op de fout die eiser
zou hebben begaan door de termijn van
verzet te laten voorbijgaan, maar op het
feit dat hij in gebreke is gebleven het
verzet te doen onmiddellijk na het ontvangen van de stukken, eiser niet wettig
tot schadevergoeding kan veroordelen,
zonder het bestaan van een ingebrekestelling vast te stellen of van feiten
waardoor verweerster van zodanige inge-
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brekestelling was vrijgesteld (schending
van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van artikel 1146
van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerster door eisers
fout vervallen is van het recht om
verzet te doen; dat, aangezien dit
rechtsmiddel binnen een bepaalde
termijn moet worden aangewend, de
ingebrekestelling niet was vereist;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

1° De exceptie van niet-uitvoering, die in

wederkerige contracten van rechtswege geldt, biedt aan iedere partij de mogelijkheid om de uitvoering van haar
verbintenis op te schorten en de nakoming van haar eigen verbintenissen
uit te stellen zolang de tegenpartij de
hare niet uitvoert (1). (Art. 1184 B.W.)
2° en 3° Het staat aan de rechter waarbij een vordering tot ontbinding van
een wederkerig contract, inzonderheid
een huurovereenkomst, aanhangig is,
om, op grand van zijn vaststellingen,
te beoordelen of de ernst van de tekortkomingen van een partij het niet
uitvoeren door de andere partij van
haar verbintenissen rechtvaardigt (2).
(Art. 1184 B.W.)
(DUBOIS T. BRUNET E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8851)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mrs. Simont en
Gerard.
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1° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT, NIET-UITVOER!NG - WEDERKERIG
CONTRACT - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - BEGRIP - GEVOLGEN.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT, NIET-UITVOERING - WEDERKERIG
CONTRACT - VORDERING TOT ONTBINDING
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

3° OVEREENKOMST -

EINDE - WEDERKERIG CONTRACT - VORDEIUNG TOT ONTBINDING - BEVOEGDIIEID VAN DE RECHTER.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 april 1989 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1102, 1134, 1184 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis van 4
april 1989, met bevestiging van het beroepen vonnis van 21 juni 1988 zegt dat
de huurovereenkomst van 25 januari
1972 en de hernieuwing van 30 november
1979 ten laste van (eiser) zijn ontbonden
en (eiser) bijgevolg veroordeelt tot ontruiming van de litigieuze plaatsen binnen acht dagen na de betekening van
het vonnis, op straffe van uitzetting, en
hem veroordeelt om aan de (verwerende)
partij het bedrag van 68.706 frank ontbindingsvergoeding te betalen, op grond
dat « die maatregel verantwoord is gelet
op de tekortkomingen van (eiser), die sedert juni 1987 helemaal geen huur meer
heeft betaald; dat (de verweerders) bovendien terecht erop wijzen dat hun
rechtsvoorganger (...) (eiser) reeds twee(1) Zie Cass., 26 mei 1989, A.R. nr. 6344
(A.C., 1988-89, nr. 549) en de verwijzingen in
de noten 1 en 2.
(2) Zie Cass., 31 jan. 1991, A.R. 8803, supra,
nr. 288.
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maal tot betaling van achterstallige huur
had moeten dagvaarden, in 1980 en 1981;
dat (eiser) tevergeefs zijn gedrag tracht
te verantwoorden door te wijzen op de
tekortkomingen van de (verweerders)
aan hun verplichting de herstellingen
aan het gebouw uit te voeren die geen
huurherstellingen zijn; dat (eiser), indien
hij zulks noodzakelijk achtte, tijdig een
desbetreffende rechtsvordering had moeten instellen, wat hij niet heeft gedaan;
dat erop dient gewezen te worden dat
(eiser) geen enkele tegenvordering aanhangig heeft gemaakt bij de eerste rech·ter; dat (eiser) het recht in eigen handen
mag nemen door eenzijdig te beslissen
het bedrag van de huur aan zijn raadsman in consignatie te geven »,
terwijl eiser in conclusie aanvoerde
dat hij - wat op bladzijde 8 van het bestreden vonnis wordt erkend - bij zijn
raadsman het bedrag van de huur sedert
augustus 1987 in consignatie had gegeven, waarbij die consignatie was verantwoord door het feit dat de verweerders
in gebreke bleven de werken uit te voeren die te hunnen laste waren, wat het
vonnis vaststelt; eiser aldus de exceptio
non adimpleti contractus aanvoerde, die,
nu zij bij wederkerige contracten van
rechtswege geldt en tot het wezen ervan
behoort, v66r de uitoefening ervan geen
tussenkomst van de rechter vergt; zodat
het bestreden vonnis, door de afwijzing
van de aldus door eiser aangevoerde exceptie, alleen op grand dat hij dienaangaande een vordering in rechte had moeten instellen en dat hij het recht niet in
eigen handen mocht nemen, en zonder
na te gaan of « in concreto » aan de toepassingsvoorwaarden van de exceptie
van niet-uitvoering was voldaan, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en
bijgevolg de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin artikel 97 van de
Grondwet zou zijn geschonden;
Dat het middel, in zoverre het op
die bepaling is gegrond, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, de exceptie van niet-uitvoering
in wederkerige contracten van
rechtswege geldt; dat zij aan iedere
partij de mogelijkheid biedt de uitvoering van haar verbintenis op te
schorten en de nakoming van haar
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eigen verbintenissen uit te stellen
zolang de tegenpartij de hare niet
heeft uitgevoerd;
Overwegende dat het vonnis vaststelt << dat uit de (door eiser) neergelegde briefwisseling blijkt dat hij de
(verweerders) sinds 1981 regelmatig
op de hoogte heeft gebracht van de
uit te voeren herstellingen; dat (de
verweerders) weliswaar stipt hebben
gereageerd op sommige klachten
van (eiser) ... , maar dat blijkt dat op
andere klachten, die in 1983 werden
geuit ... pas einde 1986 of in april
1988 is ingegaan ... , dat er dus kan
worden aangenomen dat de (verweerders) in zekere mate in gebreke
zijn gebleven, waardoor het genot
van hun huurder kon zijn gestoord »;
Overwegende dat het staat aan de
rechters om, op grond van die vaststellingen te beoordelen of de ernst
van de tekortkomingen van de verweerders het niet uitvoeren door de
eiser van zijn verbintenissen kon
rechtvaardigen;
Dat de appelrechter, door de in
het middel weergegeven redenen,
zijn beslissing tot verwerping van
de exceptie van niet-uitvoering niet
naar recht heeft verantwoord;
Dat het middel, in zoverre het
ontvankelijk is, gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist
dat de huurovereenkomst en de hernieuwing ervan ten laste van eiser
zijn ontbonden, laatstgenoemde veroordeelt tot betaling van de achterstallige huur, van de vergoeding
voor bewoning en van een ontbindingsvergoeding, en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
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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 Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
14 maart 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en De Bruyn.
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dat geen openbaar ambt is, zoals dat
van bedrijfsrevisor, worden beschouwd
als een procedure « tot vaststelling van
burgerlijke rechten en verplichtingen », in de zin van die bepaling (1).
2° Hoewel krachtens art. 20 wet van 22
juli 1953 houdende oprichting van een
Instituut der Bedrijfsrevisoren, de
tuchtprocedure alleen in het openbaar
moet plaatsvinden « wanneer de betrokken bedrijfsrevisor erom uitdrukkelijk vraagt », is de rechter evenwel
verplicht die nationaalrechtelijke regel
naast zich neer te leggen wegens de
voorrang van de vereisten uit art. 6.1
E.V.R.M.

3° en 4° In geval van conflict tussen een
regel van een internationaal verdrag
met rechtstreekse werking in de in
Belgie toepasselijke rechtsorde en een
nationaalrechtelijke regel moet de verdragsregel voorrang krijgen, nu de
voorrang van laatstbedoelde regel
voortvloeit uit de aard zelf van het bij
verdrag bepaald internationaal recht
(2).

1° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.1
E.V.R.M. - TUCHTPROCEDURE -· BEDRIJFSREVISOR - ONTNEMING VAN EEN RECHT BURGERLIJK RECHT - BEGRIP.

2° BEDRIJFSREVISOR DURE -

OPENBAARHEID -

TUCHTPROCEGRONDSLAG.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

E.V.R.M.
VERDRAGSREGEL RECHTSTREEKSE
WERKING - NATIONAALRECHTELIJKE REGEL
- CONFLICT - GEVOLG.

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN E.V.R.M. VERDRAGSREGEL RECHTSTREEKSE WERKING - NATIONAALRECHTELIJKE REGEL - CONFLICT - GEVOLG.

5° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.1
E.V.R.M. - TUCHTRECHTSCOLLEGE IN HOGER
BEROEP - BEHANDELING VAN DE ZAAK UITSPRAAK VAN DE BESLISSING MET GESLOTEN DEUREN - ONWETTIGHEID - VEREISTEN.

1° Voor

de toepassing van art. 6.1
E. V.R.M. moet een tuchtprocedure die
volgens het nationaal recht tot gevolg
heeft of kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerJijk recht wordt ontnomen, met name
het recht om een beroep uit te oefenen

5° Wanneer krachtens art. 6.1 E. V.R.M.
hij die tuchtrechtelijk wordt vervolgd,
in beginsel recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak en op de
openbare uitspraak van de beslissing
door de tuchtrechtelijke instantie in
hager beroep, schendt dat rechtscollege die verdragsbepaling, als uit de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, niet blijkt dat de zaak in het
openbaar is behandeld en de beslissing
in het openbaar is uitgesproken, en uit
die stukken evenmin volgt dat de behandeling met gesloten deuren door
een van de in art. 6.1, tweede volzin,
E. V.R.M. vermelde redenen was verantwoord, noch dat de vervolgde vrijwillig en ondubbelzinnig van de bij dat
artikel voorgeschreven openbaarheid
had afgezien (3).

(1) en (3) Zie Cass., 14 april 1983, A.R. nr.
6789, volt. terechtz., (A.C., 1982-83, nr. 441) met
cone!. eerste adv.-gen. Velu, toen adv.-gen., in
Bull. en Pas., 1983, I, nr. 441.
(2) Zie Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1970-71, 959)
met cone!. proc.-gen. Ganshof van der Meersch
in Bull. en Pas., 1971, I, 886; 4 april 1984, A.R.
nrs. 2910 en 3263 (A.C., 1983-84, nr. 448) met
cone!. eerste adv.-gen. Velu, toen adv.-gen., in
Bull. en Pas., 1984, I, nr. 448; 20 jan. 1!l89, A.R.
nr. 6128 (A.C., 1988-89, nr. 299).
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(B... T. INSTITDUT DER BEDRIJFSREVISOREN,
PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE LUIK)

de in het middel aangewezen wetsbepaling en algemeen rechtsbeginsel heeft
geschonden :

ARREST ( vertaJing)

Overwegende dat de bestreden beslissing, als tuchtstraf, voor vier
maanden een schorsing oplegt van
het recht om het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen, en aldus
eiser voorlopig het recht ontneemt
om zijn beroep nog uit te oefenen,
wat in dit geval een burgerlijk recht
betreft; dat aldus, voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag Rechten van de
Mens, de tuchtprocedure ten laste
van eiser valt aan te merken als een
procedure betreffende of naar aanleiding van de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen,
in de zin van dat artikel;

(A.R. nr. 8857)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 juli 1989 door
de Franstalige commissie van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren gewezen;
Over het middel: schending van artikel 6, inzonderheid lid 1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, te Rome op 4 november 1950 ondertekend en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, en van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat, zonder vast te stellen dat de
toegang tot de rechtszaal aan de pers en
"an het publiek werd ontzegd op grand
van een der uitzonderingen van artikel 6,
lid 1, tweede volzin, van het Europees
Verdrag Rechten van de Mens, of dat eiser vrijwillig en ondubbelzinnig van de
openbaarheid van het debat had afgezien, de beslissing, waarbij hij, met bevestiging van de beroepen beslissing,
voor vier maanden wordt geschorst en
hem verbod wordt opgelegd om nog als
commissaris van de naamloze vennootschap T6leries Delloye Mathieu op te treden, is gewezen door de commissie van
beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zitting houdende met gesloten
deuren, zowel tijdens het debat als bij de
uitspraak van de beslissing,
terwijl volgens artikel 6, lid 1, van het
Europees Verdrag Rechten van de Mens,
dat in tuchtzaken van toepassing is, bij
het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, een ieder recht
heeft op een openbare behandeling van
zijn zaak, buiten de in het middel bedoelde uitzondering van artikel 6, lid 1,
tweede volzin, van het Verdrag, en dat
het vonnis in ieder geval in het openbaar
wordt gewezen; dat recht bestaat zonder
dat enig verzoek van de betrokkene
daartoe vereist is; de commissie van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, derhalve, doordat zij met gesloten
deuren zitting hield en uitspraak deed,

Dat eiser dus, in beginsel, er
recht op had dat zijn zaak door de
commissie van beroep openbaar
werd behandeld en dat de beslissing
in het openbaar werd uitgesproken;
Overwegende dat artikel 6, lid 1,
van het Verdrag dat recht niet afhankelijk stelt van de voorwaarde
dat de belanghebbende erom vraagt;
dat artikel 20 van de wet van 22 juli
1953 houdende oprichting van een
Instituut der Bedrijfsrevisoren evenwei bepaalt dat de rechtspleging in
het openbaar moet plaatsvinden,
« wanneer de betrokken bedrijfsrevisor erom uitdrukkelijk vraagt »;
Overwegende dat in geval van
conflict tussen een regel van een internationaal verdrag die, zoals te dezen, rechtstreekse werking heeft in
de in Belgie toepasselijke rechtsorde, en een nationaalrechtelijke regel, de bij het Verdrag vastgestelde
regel voorrang moet krijgen; dat de
voorrang van laatstbedoelde regel
voortvloeit uit de aard zelf van het
bij verdrag bepaalde internationaal
recht en voor de rechter die zich
voor zodanig conflict gesteld ziet, de
verplichting meebrengt om de nationaalrechtelijke regel buiten toe-
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passing te laten; de bedoeling van
de wetgever in voormeld artikel 20
geen voorrang kan hebben boven
het vereiste van artikel 6, lid 1, van
het Verdrag; dat het enkele feit dat
de belanghebbende geen verzoek als
bedoeld in artikel 20 heeft gedaan,
niet betekent dat hij stellig heeft afgezien van het recht dat hij aan het
Verdrag ontleent;
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing volgt dat zowel de behandeling van de zaak als de uitspraak
van die beslissing niet in het openbaar hebben plaatsgehad; dat noch
uit die beslissing noch uit enig ander stuk blijkt dat de zaak met gesloten deuren was behandeld om
een van de redenen vermeld in artikel 6, lid 1, tweede volzin, van het
Verdrag of dat eiser vrijwillig en ondubbelzinnig van de bij dat artikel
voorgeschreven openbaarheid afstand had gedaan;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de eerste
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Franstalige kamer van
de commissie van beroep van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, anders samengesteld.
14 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Draps en
Van Ommeslaghe.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE BURGERL!JKE ZAKEN -

GEZAG -

BEGR!P.

Het gezag van gewijsde strekt zich uit
tot hetgeen de rechter over een geschilpunt heeft beslist en tot hetgeen,
gelet op het geschil dat voor de rechter
is gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, het
weze zelfs impliciet, de noodzakelijke
grondslag van zijn beslissing vormt
(1). (Art. 23 Ger.W.)
(CHOURAK T. MAGHNOUJ}
ARREST

(A.R. nr. 7365)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 19 september 1989
en 27 maart 1991 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 19, eerste lid, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 807, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genaamd, naar luid waarvan de partijen de
grenzen van het geschil bepalen en de
rechter de oorzaak noch het voorwerp
van de vordering mag wijzigen, en geen
betwisting mag opwerpen welke door de
conclusies van de partijen gelijkelijk
wordt uitgesloten,
doordat het arrest van 19 september
1989 van ambtswege de debatten heropent om partijen in staat te stellen hun
mening te laten kennen betreffende de
rechtsgeldigheid van een akte van 29 juli
1982 aangaande de tussen de partijen in
toepassing van het Marokkaans recht
uitgesproken echtscheiding door verstoting en betreffende de gebeurlijke weerslag daarvan op het voor de Belgische
rechter hangend geding, en het arrest
van 27 maart 1990 vervolgens de door eiseres opgeworpen exceptie van gewijsde

1----------------(1) Cass., 5 nov. 1990, A.R. nr. 8727 (A.C.,
1990-91, nr. 124).
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verwerpt en beslist dat het vonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 2 oktober 1984 geen gezag
van gewijsde heeft ten aanzien van de
strijdigheid met de Belgische internationale openbare orde van de tussen de
partijen in toepassing van het Marokkaans recht uitgesproken echtscheiding
door verstoting, op grond van de overwegingen dat voormeld vonnis enkel « in de
motivering de verstoting als strijdig met
de Belgische internationale openbare orde beschouwt zodat er geen gevolgen
kunnen aan gehecht worden doch in het
dispositief desbetreffend niets terzake
beslist (... ) en (eiseres) enkel machtigt tot
inkomstendelegatie en de heropening
van de debatten beveelt in verband met
hoede- en bezoekrecht en onderhoudsbijdrage van het kind "• en vervolgens zegt
voor recht « dat de partijen reeds uit de
echt gescheiden zijn volgens Marokkaans recht ingevolge akte van verstoting van 29 juli 1982 en vonnis van homologatie van 3 augustus 1982 " en « dat
de echtscheiding door verstoting naar
Marokaans recht (derhalve) reeds werd
doorgevoerd bij akte van echtscheiding
van 3 augustus 1982, ingeschreven in het
echtscheidingsboek 109, blad 44, volume
86 "•
terwijl, ...
tweede onderdeel, de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen in het in
kracht van gewijsde getreden vonnis van
2 oktober 1984, met betrekking tot de in
het kader van de Marokkaanse procedure toegestane echtscheiding door verstoting oordeelde « dat de verstoting een
eenzijdige procedure is waarbij de rechten van de verdediging onbestaande zijn
(en) de verstoting dan ook strijdig is met
de Belgische internationale openbare orde en er geen gevolgen aan kunnen worden toegekend »; opdat de exceptie van
gewijsde met succes kan worden ingeroepen, weliswaar vereist is dat de eerdere beslissing uitspraak doet over een
vordering met een zelfde voorwerp en
oorzaak tussen dezelfde partijen in dezelfde hoedanigheid; het ontbreken van
gelijkheid van voorwerp en oorzaak
evenwel niet noodzakelijk ieder gezag
van rechterlijk gewijsde van een beslissing uitsluit, nu het gezag van gewijsde
zich inderdaad niet enkel uitstrekt tot
hetgeen de rechter over een geschilpunt
heeft beslist, maar tevens tot hetgeen,
gelet op het geschil dat voor de rechter
werd gebracht en waarover de partijen
tegenspraak hebben kunnen voeren, zij
het impliciet, de noodzakelijke grondslag
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van zijn beslissing vormt; verweerder,
naar aanleiding van de vordering van eiseres strekkende tot het bekomen van
een onderhoudsuitkering in toepassing
van artikel 221 van het Burgerlijk Wethoek, waarover de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Mechelen in zijn vonnis van 2
oktober 1984 definitief uitspraak deed,
bij wijze van verweermiddel aanvoerde
dat deze vordering zonder voorwerp was
nu in het kader van de Marokkaanse
procedure reeds een echtscheiding door
verstoting werd toegestaan; de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen in
evengenoemd vonnis van 2 oktober 1984
het door verweerder opgeworpen verweermiddel uitdrukkelijk verwerpt met
de beschouwing << dat de verstoting een
eenzijdige procedure is waarbij de rechten van de verdediging onbestaande zijn
(en) de verstoting dan ook strijdig is met
de Belgische internationale openbare orde en er geen gevolgen aan kunnen worden toegekend >>; het gezag van gewijsde
van dit vonnis zich derhalve uitstrekt tot
de beslissing dat de echtscheiding door
verstoting geen gevolgen kan hebben, nu
deze beslissing de noodzakelijke grandslag vormt van de beslissing tot toewijzing van de vordering strekkende tot het
bekomen van een onderhoudsuitkering
tussen echtgenoten; daaraan niet afdoet
de omstandigheid dat deze beslissing enkel in het motiverend gedeelte en niet in
het dispositief van het vonnis voorkomt;
het arrest van 27 maart 1990 derhalve
door te oordelen « dat de partijen reeds
uit de echt gescheiden zijn volgens Marokkaans recht ingevolge akte van verstoting van 29 juli 1982 en vonnis van
homologatie van 3 augustus 1982 >>, van
voornoemd vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen van 2 oktober 1984 een interpretatie geeft die onverenigbaar is met de daarin gebruikte
bewoordingen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en het gezag van gewijsde van
voormeld vonnis miskent (schending van
de artikelen 19, eerste lid, 23, 24, 25, 26,
27 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat blijld uit het
vonnis van 2 oktober 1984 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen dat
de vordering van eiseres ertoe strekte met toepassing van artikel 221
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van het Burgerlijk Wetboek een inkomstendelegatie te verkrijgen en
maatregelen te horen bevelen in
verband met het hoederecht, het bezoekrecht en het onderhoudsgeld
voor het minderjarig kind van partijen; dat het vaststelt dat verweerder, in het kader van die vordering,
aanvoerde dat << het huwelijk rechts- ·
geldig ontbonden (werd) door verstoting voor de rechter en twee notarissen te Nador, zodat de eis van
(eiseres), gesteund op artikel 221
van het Burgerlijk Wetboek, niet
toelaatbaar is »; dat het vonnis die
aanvoering van verweerder verwerpt door te overwegen << dat de
verstoting een eenzijdige procedure
is waarbij de rechten van de verdediging onbestaande zijn » en << dat
de verstoting dan ook strijdig is met
de Belgische internationale openbare orde en er geen gevolgen aan
kunnen worden toegekend »; dat het
verder de vordering van eiseres onderzoekt in verband met de bepalingen van artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek, vaststelt dat niet bewezen is dat de feitelijke scheiding
te wijten zou zijn aan eiseres, aan
deze laatste een inkomstendelegatie
toekent en de heropening van de debatten beveelt in verband met de
voor het kind gevorderde maatregelen;
Overwegende dat in het echtscheidingsproces het arrest van 19
september 1989 vaststelt dat « het
door (verweerder) neergelegd dossier een beedigde vertaling bevat
van een akte van echtscheiding
(door verstoting) tussen partijen volgens Marokkaans recht van 29 juli
1982 »; dat het arrest voorts releveert dat << partijen hun middelen
niet lieten gelden betreffende de
rechtgeldigheid van die echtscheiding in Belgie en de gebeurlijke
weerslag ervan op onderhavig geding » en dat << om hen toe te laten
dat te doen de heropening van de
debatten zich opdringt »;
Overwegende dat verweerder in
zijn conclusie genomen na de heropening van de debatten, voor het
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hof van beroep aanvoerde dat bij
het in kracht van gewijsde gegaan
voormeld vonnis van 2 oktober 1984
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen << de rechtsgeldigheid van de verstoting verworpen
werd »;
Dat het arrest van 27 maart 1990
verweerders aanvoering verwerpt op
grond : << dat het in kracht van gewijsde getreden vonnis van 2 oktober 1984 in motivering de verstoting
als strijdig met de Belgische internationale orde beschouwt zodat er
geen gevolgen kunnen aan gehecht
worden doch in het dispositief niets
terzake beslist wordt »;
Overwegende dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde kleeft aan
hetgeen de rechter heeft beslist over
een geschilpunt dat hem door partijen expliciet of impliciet ter beslissing was onderworpen en waarover
zij tegenspraak hebben kunnen voeren, onverschillig of die beslissing
voorkomt in het beschikkende gedeelte dan wel onder de motivering;
dat hezelfde gezag kleeft aan de redenen waarop de voormelde beslissing noodzakelijk steunt;
Overwegende dat tot die redenen van het voormeld vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen behoort het oordeel van
de rechter over de gelding in Belgie
van de echtscheiding door verstoting
tussen partijen in Marokko toegestaan, nu de vraag of partijen nog
door de banden van het huwelijk al
dan niet verbonden waren een betwisting opleverde waarover de
rechter zich noodzakelijk diende uit
te spreken alvorens over de vordering op grond van artikel 221 van
het Burgerlijk Wetboek te kunnen
beslissen;
Dat het arrest van 27 maart 1990
het aan die redenen verbonden gezag van gewijsde miskent door over
hetzelfde geschilpunt anders te beslissen;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
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Om die redenen, zonder nader in
te gaan op het tweede middel dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
verwerpt de voorziening in zoverre
ze gericht is tegen het bestreden arrest van 19 september 1989; vernietigt het bestreden arrest van 27
maart 1990; 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
de Hof van Beroep te Gent.
15 maart 1991 - le kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Biitzler.

Nr. 370
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KAMER -

15 maart 1991

LEVENSONDERHOUD -

UITKERING NA
ECHTSCHEIDING - VORDERING OP GROND
VAN ART. 301 B.W. - BEPERKING IN DE TIJD.

De rechter die aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen een uitkering toekent, op grand van art. 301
B. W, kan die maatregel beperken in
de tijd, hetgeen de vaststelling impliceert dat die echtgenoot, gelet op zijn
inkomsten en mogelijkheden, na verloop van de bepaalde tijd in staat zal
zijn zelf in zijn bestaan te voorzien op
een gelijkwaardige wijze als tijdens
het samenleven (1).
(1) Zie verslag van de kamercommissie over
het wetsontwerp betreffende de uitkering na
echtscheiding, Gedr. St., Kamer, 1974-1975, nr.
603/2 (40), dat leidde tot de wet van 9 juli 1975.

Nr. 370
(S ... T. W... )

ARREST

(A.R. nr. 7405)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 301 van het
Burgerlijk Wetboek' (zoals vervangen bij
artikel 1 van de wet van 9 juli 1975) en
591, enig lid, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 78
van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming,
«

doordat het hof van beroep aan eiseres
een maandelijkse uitkering na echtscheiding toekent bepaald op 27.000 frank, die
echter niet meer verschuldigd zal zijn na
verloop van vier jaar, volgend op de
overschrijving van het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis van
30 juni 1989,
terwijl de uitkering na echtscheiding
toegekend op grond van artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek zowel een indemnitair als een alimentair karakter
vertoont; door te beslissen dat de uitkering vier j aar na de overschrijving niet
meer verschuldigd zal zijn, afbreuk
wordt gedaan aan het alimentair karakter van de uitkering nu het hof van beroep immers onmogelijk kan voorzien
dat op dat ogenblik eiseres tot cassatie
niet meer behoeftig zal zijn; na de echtscheiding de vrederechter op grond van
artikel 591, enig lid, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om uitspraak te
doen over het toekennen, verhogen, verminderen, opheffen of kapitaliseren van
de uitkering; de rechtbank, door het beperken van de uitkering tot een termijn
van vier jaar volgend op de overschrijving van het beschikkend gedeelte van
het echtscheidingsvonnis zich aldus een
bevoegdheid toeeigent die aan de vrederechter toekomt, zodat het hof van beroep door aan eiseres een uitkering na
echtscheiding toe te kennen bepaald op
27.000 frank per maand, die echter niet
meer verschuldigd zal zijn na verloop
van vier jaar, volgend op de overschrijving van het beschikkend gedeelte van
het echtscheidingsvonnis zowel artikel
301 van het Burgerlijk Wetboek als arti-
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kel 591, enig lid, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek, respektievelijk gewijzigd zoals
aangegeven in de aanhef van het middel,
schendt »:

Overwegende dat de rechter die
overeenkomstig artikel 301, § 1, van
het Burgerlijk Wetboek, aan de
echtgenoot die de echtscheiding
heeft verkregen een uitkering toekent die hem in staat kan stellen in
zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven, rekening moet houden
met de inkomsten en de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde
echtgenoot; dat hij over die inkomsten en mogelijkheden op onaantastbare wijze oordeelt;
Overwegende dat het arrest de inkomsten en mogelijkheden van eiseres onderzoekt; dat het, na erop te
hebben gewezen dat eiseres belangrijke onroerende goederen bezit en
ook gerechtigd is in de opbrengst of
de verkoop van het onroerend goed
van de huwelijksgemeenschap, overweegt dat << (eiseres) steeds gewerkt
heeft en aldus over voldoende beroepskennis en -ervaring beschikt
om zich als jonge vrouw op de arbeidsmarkt te handhaven » en dat
« in deze omstandigheden de uitkering, zoals door de eerste rechter bepaald, (eiseres) in staat moet stellen,
rekening gehouden met haar inkomsten en mogelijkheden, de levensstandaard van tijdens het samenleven te behouden »; dat het vervolgens oordeelt « dat echter, gelet op
het kortstondige verloop van het huwelijk, de beroepsmogelijkheden
van (eiseres) en haar persoonlijk
vermogen, het aangewezen voorkomt de uitkering te beperken tot
een periode van vier jaar van de
overschrijving van het echtscheidingsvonnis »;
Dat het arrest aldus impliciet
vaststelt dat eiseres, gelet op haar
inkomsten en mogelijkheden, na
een verloop van vier jaar in staat
zal zijn zelf in haar bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als
tijdens het samenleven; dat het zodoende geen afbreuk doet aan het

alimentair karakter van de uitkering en artikel 301, § 1, van het Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Overwegende, voor het overige,
dat artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, eraan niet in de weg
staat dat de rechter die uitspraak
doet over de echtscheiding, de door
hem op grond van artikel 301, § 1,
van het Burgerlijk Wetboek toegekende uitkering in de tijd beperkt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Butzler en Delahaye.
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KAMER -

15 maart 1991

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE
BEZWAAR- BESLISSING
VAN DE DIRECTEUR - RECHTSMACHT.

De gewestelijk directeur die uitspraak
doet over de door een belastingschuldige aangevoerde bezwaren gaat de perken van zijn bevoegdheid niet te buiten wanneer hij, zich verenigend met
de redenen op grand waarvan de taxatieambtenaar een belastbaar element
voor een bepaald bedrag in het belaste
inkomen heeft opgenomen, op aanvullende wijze preciseert waarom het
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door de taxatieambtenaar aangenomen
bedrag in elk geval dient behouden te
blijven. (Art. 276 W.I.B.)
(DE WEERDT, VETS
T. BELGJSCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1856 N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26, 27 van
het Gerechtelijk Wetboek, 276 en 278 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest na te
hebben vastgesteld dat : << de taxatieambtenaar stelde vast dat de aankopen van
19 november 1982 tot 31 december 1982
de verkopen in dezelfde periode overtreffen zodat er een minimale eindstock
moest aanwezig zijn met een waarde
van 5.518.361 frank » en dat in de beslissing van de directeur wordt gemotiveerd : " dat er op 31 december 1982 nog
een voorraad geslepen diamant moest
aanwezig zijn. Op grond van de 12 aankoopfacturen in 1982, en rekening houdend met de beginvoorraad en de vaststelling dat ruwe diamant een rendement geeft van 30 % wordt de hoeveelheid geslepen diamant in 1982 in de zaak
van (eisers) bepaald op 1974,63 kt.; Valgens opgaven van (eisers) werd in 1982
slechts 1390,02 kt. geslepen diamant verkocht zodat op 31 december 1982 een
voorraad van 584,61 kt. geslepen diamant
zou bestaan hebben met een verkoopwaarde berekend tegen de gemiddelde
verkoopwaarde per karaat volgens de
winstberekening van (eiseres) van
13.646.966 frank; Rekening houdend met
de mogelijkheid dat (eisers) in 1982 goederen in consignatie kregen en dat zou
kunnen aanvaard worden dat de aankopen, gefaktureerd tijdens de eerste vijf
maanden in 1982, in totaal 346,27 kt.
reeds pl.aats hadden in het jaar 1981, de
ontbrekende hoeveelheid zou kunnen teruggebracht worden op 584,61 - 346,27
kt., hetzij een verkoopwaarde van
5.563.739 frank; Omdat laatstgenoemde
winst meer was dan in aanmerking werd
genomen bij het bepalen van de winsten
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belast met de betwiste aanslag, werd beslist dat er geen aanleiding was om bedoelde winsten te verminderen »; de beslissing van de gewestelijke directeur op
bezwaar van eisers bevestigt op grond
van de motieven: « dat (eisers) in hun
conclusies niet weerleggen dat tijdens de
hospitalisatie van (eerste eiser) de werkzaamheden in het bedrijf doorgingen en
dat deze grief niets verandert aan het resultaat uitgewezen door het aanwezig cijfermateriaal; dat zowel de taxatieambtenaar als de directeur gebruik maakten
van de in artikel 246 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen voorziene
feitelijke vermoedens; dat heiden besloten dat op 31 december 1982 nog geslepen diamant moest in voorraad zijn; dat
door in de directoriale beslissing te motiveren dat alhoewel geen enkel concreet
bewijsstuk kan worden voorgelegd, met
de mogelijkheid rekening wordt gehouden dat (eerste eiser) in 1982 goederen in
consignatie kreeg en " dat in een geest
van ruim begrip zou kunnen worden
aanvaard dat de aankoop van geslepen
diament, gefaktureerd tijdens de eerste
vijf maanden van 1982, reeds plaats badden in het jaar 1981 (goederen in consignatie) en in dit jaar ook verkocht werden " enkel een hypothese werd ontwikkeld die niet als wijziging aan de taxatie
gold; dat in de directoriale beslissing
geen ontlasting werd verleend in de zin
van artikel 276 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen; dat het foutief karakter van de oorspronkelijke aanslag
niet werd aanvaard doch integendeel uitdrukkelijk werd gesteld dat er geen aanleiding bestond om de in de betwiste
aanslag bedoelde winsten te verminderen; dat de directeur op grond van de
hem voorgelegde elementen heeft geoordeeld dat de bezwaren van (eisers) ongegrond waren en hierbij zijn rechtsprekende opdracht niet heeft overschreden;
dat de administratie aan de hand van
feitelijke vermoedens de juistheid van
het bedrag van de belastingschuld heeft
aangetoond; dat (eisers) die werden aangeslagen in toepassing van artikel 251
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zonder tussenkomst van de fiscale commissie, niet het bewijs van het
juiste bedrag van hun belastbare inkomsten moeten leveren maar enkel het tegenbewijs van de elementen die in acht
werden genomen om de wijziging van de
aangegeven inkomsten te staven; dat, behoudens de verklaring van de N.V. Societe Diamantaire Ch. & co d.d. 26 april
1985 omtrent faktuur no 122 van 16 december 1982 (eisers) geen enkel contreet
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stuk omtrent de ingeroepen goederen in
consignatie voorbrengen; dat onderhavige in december 1982 gefaktureerde goederen trouwens in juni 1982 en derhalve
hetzelfde j aar in consignatie werden gegeven; dat zelfs in de hypothese dat met
goederen in consignatie gegeven zou rekening worden gehouden, de in de betwiste aanslag belaste meerwinst niet
zou moeten verminderd worden; dat (eisers) evenmin aantonen dat de in 1982
aangekochte geslepen diamant moest
herwerkt worden zodat de in de directoriale beslissing weerhouden hoeveelheid
geslepen diament werkelijkheidsvreemd
zou zijn; dat (eisers) falen in dit tegenbewijs »,

terwijl, eerste onderdeel, eenmaal het
bestreden arrest vastgesteld heeft dat de
beslissing van de directeur de aanslag
goedkeurt op het verschil tussen de aankopen en verkopen voor het jaar 1982 rekening houdend ondermeer met de mogelijkheid dat eisers diamanten in consignatie kregen, wat de beslissing verwoort met de overweging dat met die
mogelijkheid « kan » rekening gehouden
worden en op deze grondslag de aankopen van geslepen diamant voor het jaar
1982 vaststelt om die te vergelijken met
de verkopen, anders dan de berekening
van de taxatieambtenaar die de aanslag
fundeert op de eindstock, het ook het
verweer van eisers dat de directeur de
grondslag van de taxatie heeft gewijzigd
strijdig met artikel 276 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, niet meer
kon verwerpen op het motief dat de directeur deze juridische grondslag niet
wijzigde vermits door het in aanmerking
nemen van de consignatie bij de berekening van de aankopen door de directeur
« enkel een hypothese werd ontwikkeld
die niet als wijziging van de taxatie
gold »; terwijl inderdaad deze overweging strijdig is met de vaststellingen van
het arrest zelf en deze tegenstrijdigheid
gelijkstaat met een afwezigheid van motieven (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en bovendien een schending
uitmaakt van het gezag van gewijsde
van de directoriale beslissing (schending
van de artikelen 23 tot en met 27 van het
Gerechtelijk Wetboek) evenals van de
bewijskracht ervan (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) nu, duidelijk, de beslissing a quo met deze door eisers opgeworpen consignatie rekening houdt om
op basis van een andere grondslag de
aanslag van de taxatieambtenaar goed te
keuren;
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tweede onderdeel, krachtens artikel
276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen het de gewestelijke directeur
in zijn beslissing d.d. 30 maart 1988 nopens de bezwaren aangevoerd door eisers niet toegelaten is belastingsupplementen te vestigen, noch de compensatie te verwezenlijken tussen een
rechtmatig bevonden ontlasting en een
ontoereikendheid van de aanslag die zou
zijn vastgesteld; dergelijke verboden
compensatie door de Gewestelijke Directeur doorgevoerd wordt van zodra hij
vaststelt dat de taxatie niet gerechtvaardigd wordt door de elementen weerhouden door de taxatieambtenaar, wat noodzakelijk tot een ontlasting dient te leiden
en ook leidt, zelfs al stelt de gewestelijke
directeur dit niet uitdrukkelijk vast,
maar in plaats daarvan met overschrijding van zijn eigen rechtsprekende bevoegdheid de betwiste taxatie laat steunen op andere door hemzelf vastgestelde
elementen,
terwijl, in casu de gewestelijke directeur dergelijke verboden compensatie
heeft doorgevoerd door enerzijds een
outlasting rechtmatig te bevinden, zonder dit weliswaar uitdrukkelijk vast
te stellen -, door het verwerpen van de
elementen waarop de taxatieambtenaar
de betwiste taxatie had gesteund, met
name de toevoeging van 5.518.361 frank
aan de belastbare winst als eindvoorraad
op dat.um van 31 december 1982 berekend op grond van de aan- en verkopen
van diamant in de periode 19 november
1982-31 december 1982 en in de plaats
daarvan anderzijds de betwiste taxatie te
laten steunen op andere door hemzelf
vastgestelde elementen, met name dat
op grond van al de aankoop- en verkoopfakturen voor het jaar 1982, het geraamde rendement a 30 % op ruw aangekochte diamant na verwerking, de vermoede
onverwerkte doorverkoop van aangekochte geslepen diamant en het in rekening brengen van diamant in consignatie
er een niet aangegeven meerwinst uit
verkopen van 5.563.739 frank diende belast te worden; zodat, het bestreden arrest, dat de aangevochten beslissing van
de gewestelijke directeur bevestigt, door
de ingeroepen en hoger uiteengezette
doorgevoerde verboden compensatie of
althans wijziging van taxatiegrondslag
niet vast te stellen artikel 276 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
schendt en aldus het Hof bij wijze van
bevestiging van de beslissing a quo, in
de plaats van de taxatieambtenaar is opgetreden en tekort gekomen is aan de
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opdracht hem opgelegd door artikel 278
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waaraan geen afbreukt doet het
feit dat de indeplaatsgestelde taxatie beperkt werd tot het bedrag toegevoegd
aan de oorspronkelijke aanslag :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens de beslissing van de directeur, de taxatieambtenaar op grond van een vergelijking van de voorraden op het
begin en op het einde van het j aar
1982 en van de koop- en verkoopfacturen tot de bevinding kwam dat er
op 31 december 1982 nog geslepen
diamant in voorraad moest zijn; dat
die beslissing verder vermeldt dat
de taxatieambtenaar de meerwinst
heeft geraamd op grond van de aanen verkopen in de maanden november en december 1982, op een bedrag van 5.518.361 frank; dat de directeur zelf de meerwinst uit de
verkopen raamt op 13.646.966 frank;
dat hij ten slotte, wat de geclaimde
consignatie betreft, zegt dat « alhoewel geen enkel concreet bewijsstuk
kan worden voorgelegd waaruit
blijkt dat (eisers) in 1982 goederen
in consignatie kregen, kan toch met
deze mogelijkheid rekening worden
gehouden », doch oordeelt dat zelfs
in een « geest van ruim begrip » een
dergelijke consignatie niet tot gevolg zou hebben dat de reele meerwinst onder het bedrag door de taxatieambtenaar vastgesteld zou kunnen worden gebracht;
Overwegende dat het bestreden
arrest, door te oordelen dat in verband met de consignatie « door de
directeur enkel een hypothese werd
ontwikkeld die niet als wijziging
van de taxatie gold », van de beslissing van de directeur een uitlegging
geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en het
daaraan toekomende gezag van gewijsde niet miskent; dat het onderdee! in zoverre niet kan worden
aangenomen,
Dat het onderdeel voor het overige niet preciseert met welke vaststelling van het arrest het oordeel
dat de « directeur enkel een hypo-
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these (ontwikkelde) die niet als wijziging van de taxatie gold » in strijd
zou zijn; dat het onderdeel in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid
niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de directeur die
uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren, geen belastingsupplementen
mag vaststellen en evenmin compensatie verwezenlijken tussen een
rechtmatig bevonden outlasting en
een eventueel vastgestelde ontoereikendheid van de aanslag;
Dat uit het vorenoverwogene
blijkt dat zowel de taxatieambtenaar
als de directeur dezelfde redenering
gevolgd hebben om hetzelfde belastbaar element in het belaste inkomen te behouden en dat de directeur geen outlasting heeft gegeven doch slechts aanvullend heeft
gepreciseerd waarom het door de
taxatieambtenaar geraamd bedrag
in elk geval moest behouden blijven;
Dat de appelrechters, door te oordelen dat de directeur zodoende zijn
rechtsprekende opdracht niet heeft
overschreden, de in het onderdeel
aangevoerde wetsbepalingen niet
hebben geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
15 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert.
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a•

KAMER -

18 maart 1991

BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN GEN- BEOORDELINGSVRIJHEID.

GETUI-

Wanneer de wet bewijsvoering door getuigen niet verbiedt, oordeelt de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het
principieel recht om zodanig bewijs te
leveren niet miskent.
(BRAGARD N.V. T. BEELS)
ARREST

(A.R. nr. 7333)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1989
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : « schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1315, 1341 van het
Burgerlijk Wetboek, 870, 915 en 917 van
het Gerechtelijk Wetboek, 35, meer bepaald laatste alinea, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals aangevuld bij artikel 7
van de wet van 18 juli 1985 en van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied
voor de rechten van verdediging,
doordat het bestreden arrest, om bij
wijze van bevestiging van het vonnis a
quo eiseres te veroordelen tot betaling
aan verweerder ten titel van verbrekingsvergoeding de som van 174.981 BF,
na te hebben voor recht gezegd dat de
door eiseres ingeroepen dringende reden
om verweerder te ontslagen met name
de vervalsing van een handtekening op
een bestelbon d.d. 13 juni 1985 " aan
(verweerder) niet kan worden ten laste
gelegd, vermits dit ten stelligste ontkend
werd en niet bewezen is dat deze bestelbon zou vervalst geweest zijn door (verweerder), door het aanbrengen van een
handtekening van een klante ", het bewijsaanbod van eiseres om dit feit met
aile middelen van recht en ook door getuigen te mogen bewijzen, afwijst op het
motief dat : " samenvattend kan besloten
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worden dat de aan (verweerder) ten laste
gelegde feiten - hetzij laattijdig aangevoerd, hetzij geen zwaarwichtig karakter
vertonend, hetzij niet bewezen - niet
kunnen gelden als dringende redenen
om een onmiddellijk ontslag te rechtvaardigen, zodat ook aile verder bewijsaanbod met getuigen als niet terzake
dienend moet worden afgewezen ", waarbij dus het feit van de vervalsing als niet
bewezen wordt bestempeld,
terwijl, een aanbod van bewijs door
getuigen er precies toe strekt een vooralsnog niet bewezen feit te mogen bewijzen en de verwerping van dit aanbod om
de enkele reden dat het feit niet bewezen is een schending uitmaakt van de
aard van het getuigenbewijs (schending
van de artikelen 1341 B.W., 915, 917
Ger.W.), \'an het recht het bewijs van de
aangevoerde dringende reden aan te
brengen door getuigen (schending van de
artikelen 1315, 1341, B.W., 870, 915 en 917
Ger.W. en 35, laatste alinea, van de wet
van 3 juli 1978 zoals aangevuld) van de
rechten van de verdediging en dit motief
bovendien tegenstrijdig is (schending
van artikel 97 van de Grondwet) , :

Overwegende dat de partij die een
dringende reden inroept, hiervan
het bewijs dient te leveren; dat geen
wet het bewijs door getuigen verbiedt;
Overwegende dat de rechter, wanneer de wet die vorm van bewijsvoering niet verbiedt, op onaantastbare
wijze in feite oordeelt of een getuigengewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht
om zodanig bewijs te leveren niet
miskent;
Overwegende dat eiseres in haar
appelconclusie aangeboden heeft
door getuigen te bewijzen dat de bestelbon in kwestie vervalst was; dat
het arrest het aanbod van bewijs
verwerpt op grond dat << (de vervalsing) ten stelligste ontkend werd en
niet bewezen is dat deze bestelbon
zou vervalst geweest zijn door (verweerder), door het aanbrengen van
een handtekening van een klante
(... ), zodat ook alle verder bewijsaanbod met getuigen als niet ter zake
dienend moet worden afgewezen »;
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Dat het arrest zodoende het recht
van eiseres om het bewijs door getuigen te leveren miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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3° CASSATIEMIDDELEN

MID DEL
NIET ONTVANKELIJK WEGENS ONDUIDELIJKHEID - STRAFZAKEN - WEIGERING VAN DE
RECHTER ACHT TE SLAAN OP DE DOOR DE
BEKLAAGDE NEERGELEGDE CONCLUSIE.

1o Een rechtspersoon kan een misdrijf

plegen, maar kan niet strafrechtelijk
worden veroordeeld (1}.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
verweerder tot betaling van een verbrekingsvergoeding en over de kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
18 maart 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h . Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h . Lenaerts, procureur-generaal Advocaat:
mr. Delahaye.
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2•

KA:VIER -

1° MISDRIJF -

19 maart 1991

TOEREKE:\BAARHEID

-

RECHTSPERSOO:\ .

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL TOT VASTSTELLI:\G VAN EE:-1 MISDRI.JF
- TOEZE:\DI :\G VA:-1 EE:'l AFSCHRIFT AAN DE
OVERTREDER - RECHTSPERSOO:\ .

2° Wanneer de wet vereist dat aan de
overtreder een afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van het
misdrijf wordt toegezonden en het
misdrijf door een rechtspersoon is gepleegd, is de toezending van het afschrift aan die rechtspersoon geldig
binnen het kader van de vervolging
van de aansprakelijke natuurlijke persoon.
3° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel ten betoge dat de appelrechter
heeft geweigerd acht te slaan op een
conclusie die v66r hem was neergelegd
en volgens welke de in eerste aanleg
neergelegde en bij de appelconclusie
gevoegde conclusie volledig was overgenomen wanneer de eiser niet zegt
dat de appelrechter in feite geen rekening heeft gehouden met zijn verweer
en wanneer de eiser niet nader bepaalt op welke eis, weer of exceptie de
rechter niet heeft geantwoord (2).
(1) Zie Cass., 12 juni 1979 (A.C., 1978-79,
1216), 10 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 93), 25
april 1989, A.R. nr. 2712 (ibid., 1988-89, nr. 484),
en 23 mei 1990, A.R. nr. 8109 (ibid., 1989-90, nr.
558).
(2) en (3) Het O.M. had tot vernietiging geconcludeerd. Het was van oordeel dat i.e. niet
zo maar niet werd geantwoord op het een of
ander verweermiddel, maar dat het eerder
ging om een systematische weigering van de
rechter om rekening te houden met conclusies,
ongeacht de inhoud ervan. lets dergelijks deed
zich onlangs ook voor bij het Militair Gerechtshof. Dit hof had geweigerd op de terechtzitting een conclusie te aanvaarden,
waarvan drie dagen te voor geen afschrift ter
griffie was neergelegd. Terecht heeft het Hof
de veroordeling vernietigd (Cass. , 4 sept. 1990,
A.R. nr. 3903, A.C., 1990-91, nr. 3).
In de onderhavige zaak was het O.M. van
om·deel dat het recht van verdediging dermate
was miskend dat men aan eiser niet kon vragen enerzijds het bewijs te leveren dat het
niet ging om het weliswaar theoreti sch mogelijke geval dat de rechter in werkelijkheid rekening had gehouden met wat de materiiHe inhoud van het aangevoerde bezwaar had kun-

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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(DECKERS,
VERDUYCKT,
TRANSPORT
VERDUYCKT N.V.; VERDUYCKT; TRANSPORT \'ERDUYCKT N.V., ELSEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3802)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel: schending
van het recht op verdediging en van artikel 97 van de Grondwet, waar het verweer van eiser wordt verworpen, waar
deze voorhoudt: « Overwegende dat (eiser) voorhoudt zelf geen afschrift te hebben gekregen van processtukken die
hem, op straffe van nietigheid, moeten
worden toegezonden, namelijk de initiele
processen-verbaal : voor wat tenlastelegging I betreft : binnen de veertien dagen
(artikel 9 K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978);
voor wat de tenlasteleggingen II en III
betreft: binnen de zeven dagen (artikel
54, wet 5 december 1968); voor wat de
tenlastelegging IV betreft : binnen de zeven dagen (artikel 39, wet 12 april 1965);
voor wat tenlastelegging V betreft : binnen de zeven dagen (artikel 51, wet 16
maart 1971); voor wat de tenlastelegging
VI betreft: binnen de zeven dagen (artikel 21, wet 4 janucri 1974); voor wat de
tenlasteleggingen VIII en IX betreft :
binnen de vijf dagen (artikel 3, wet 18 februari 1969); dat volgens (eiser) het strafdossier het bewijs niet bevat van deze
toezending »; met de attendu : « Dat de
!eden van de arbeidsinspectie weliswaar
niet de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie hebben voor het opsporen en vaststellen van de inbreuken
op de hier besproken wetgevingen, ook
a! zijn zij specifiek belast met het toezicht op deze wetten. Dat zo hun processen-verbaal en verslagen dan ook, conform artikel 154 Sv., met tegenbewijzen
(Vervolg noot Fan FOrige biz.}
nen zijn, en dat hij, anderzijds, nauwkeurig
zou aanwijzen welk concreet verweermiddel
hij in zijn conclusie aan de rechter wou voorleggen.
Gesteld dat de ontwettigheid had bestaan in
een onverant\voorde \Veigering van de rechter
om aan de beklaagde het woord te verlenen,
dan kan men zich niet voorstellen dat deze in
zijn cassatiemiddel had moeten vermelden wat
hij aan de rechter had willen zeggen.
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kunnen worden bestreden, dit slechts
kan geschieden indien de rechtbank het
geraden oordeelt deze tegenbewijzen toe
te Iaten. Dat het hof dit tegenbewijs ter
zake niet toelaat. Dat er immers niet de
minste aanleiding bestaat om te twijfelen aan de vaststellingen van de verbalisanten >>; alhoewel het arrest erkent :
« ( ... ) dat in de omstandigheden van de
zaak, de daadwerkelijke en tijdige verzending van de pro-justitia's aan de overtreder bewezen is, ook a! voegde de arbeidsinspectie bij de processtukken niet
het ontvangstbewijs dat zij van de postdienst kreeg >>; en bovendien attendeert :
« Dat wanneer aan een rechtspersoon,
inbreuken op sociale wetten worden ten
grieve geduid, de toezending van de initiele processen-verbaal aan deze rechtspersoon, ook rechtswaardig is ten overstaan van de natuurlijke persoon die
achteraf vervolgd wordt als strafrechtelijk aansprakelijke voor deze rechtspersoon >>; wat schending uitmaakt van de
artikelen 9, K.B., nr. 5 van 23 oktober
1978, 54, wet van 5 december 1968, 39
wet van 12 april 1964, 51 wet van 16
maart 1971, 21 wet van 4 januari 1974 en
3 wet van 18 februari 1969; hetwelk de
toezending aan de geverbaliseerde en
niet aileen aan de rechtspersoon vereist,
wat niet ten overstaan van eiser geschiedde en derhalve tegen hem niet als
rechtsgeldig bewijs had mogen aangewend worden :

Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering vaststellen dat
uit de hun overgelegde gegevens afdoende blijkt dat een kopie van de
kwestieuze pro-justitia's werd overgemaakt aan de overtreder en dat,
wanneer twijfel zou kunnen bestaan
omtrent de identititeit van de aldus
aangewezen overtreder, hetzij de eiser Jozef Verduyckt, hetzij de
P.V.B.A. Transport Verduyckt, hetzij
beide, de toezending van kopie aan
de P.V.B.A. Transport Verduyckt
volstaat, gezien « wanneer aan een
rechtspersoon inbreuken op sociale
wetten worden ten grieve geduid, de
toezending van de initiele processen-verbaal aan deze rechtspersoon
ook rechtswaardig is ten overstaan
van de natuurlijke persoon die achteraf vervolgd wordt als strafrechtelijk aansprakelijke voor deze rechtspersoon >>;
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Overwegende dat een rechtspersoon een misdrijf kan plegen, maar
niet het voorwerp kan uitmaken van
een strafrechtelijke veroordeling;
Overwegende dat de appelrechters, nu te dezen de werkelijke overtreder - door foutief optreden van
de eiser J ozef Verduyckt - de
P.V.B.A. (thans N.V.) Transport Verduyckt is, door hun motivering de
door eiser ingeroepen wettelijke bepalingen niet schenden en hun vaststelling dat eisers recht van verdediging niet is miskend regelmatig met
redenen omkleden en naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet en miskenning van het recht van verdediging, waar
eiser voor het Hof van Beroep te Brussel
concludeerde :
Concluant herneemt
hierbij uitdrukkelijk zijn besluiten en
verweermidde1en in eerste aanleg genomen, dewelke hij aan deze conclusie
hecht om als conclusies in de zin van artikel 97 van het Gerechtelijk Wetboek in
hoger beroep genomen te worden aanzien, waarvan akte ''•
terwijl het Hof van Beroep te Brussel
weigert kennis te nemen van " alle "
voor het Hof van Beroep te Brussel neergelegde conclusies met de attendu :
" Overwegende dat een algemene verwijzing naar vroeger genomen conclusies
ontoelaatbaar is, wanneer niet precies
wordt aangegeven welk middel aangehouden wordt in de zin van artikel 91
van het Gerechtelijk Wetboek; dat het
niet het hof behoort uit te maken of en
in welke mate, vroeger ontwikkelde middelen nog in overeenstemming zijn te
brengen met het in hogere aanleg ontwikkeld verdedigingssysteem »; waar
dient vastgesteld dat eiser geen « algemene verwijzing " deed naar vroeger in
een andere aanleg genomen en neergelegde conclusies, doch naar twee conclusies voor het Hof van Beroep te Brussel
neergelegd, bestaande uit zowel de oorspronkelijke in vorige aanleg, als de aanvullende in hoger beroep genomen, en
een beklaagde het recht heeft deze alsdan in hoger beroep neergelegde beide
conclusies in toto te zien beoordeeld als
naar recht; artikel 97 van de Grondwet
de beantwoording vereist van alle voor
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het hof voorgebrachte mondelinge en
schriftelijke middelen van verweer, en
een hof niet vermag de kennisname te
weigeren van voor haar zetel tijdig en
regelmatig tot verweer van de beklaagde
opgestelde verweermiddelen; overigens
het hof bezwaarlijk mag attenderen dat
het niet moet uitmaken in hoeverre
« vroeger " ontwikkelde middelen << nog
in overeenstemming zijn te brengen met
het in hogere aanleg ontwikkeld verdedigingssysteem "• daar aan het hof zelf als
conclusie beide « verweersystemen "
(dixit het Hof van Beroep te Brussel)
werden neergelegd en hadden dienen gelezen en ontmoet te worden als naar
recht; overigens de verwijzing door het
Hof van Beroep te Brussel naar artikel
91 van de Grondwet strijdig is met het
door eiser in zijn van 2 maart 1989 gedateerde conclusie aangeduid artikel 97
van de Grondwet, en op dat stuk het verweer van eiser eveneens wordt miskend,
en zijn recht op verdediging wordt geschaad:

Overwegende dat eiser, zoals in
het middel vermeld, voor de appelrechters verklaarde zijn voor de eerste rechter genomen conclusie te
hernemen en die conclusie als onderdeel van zijn conclusie neerlegde;
Overwegende dat eiser aanvoert
dat hij in de vermelde procesomstandigheden het recht had beide in
hoger beroep neergelegde conclusies
« bestaande uit zowel de in vorige
aanleg (genomen en hernomen) als
de aanvullende in hoger beroep genomen » conclusies in toto te zien
beoordeeld als naar recht;
Overwegende dat het middel, nu
eiser niet aanvoert dat in concreto
de appelrechters op zijn bedoelde
verweer geen acht hebben geslagen
en alleszins de eis, de exceptie of
het verweer niet preciseert waarop
de appelrechters niet zouden hebben
geantwoord bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 374
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
19 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Andersluidende conclusie (3) van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal caat: mr. J. Martens, Gent.

(ALEN)
ARREST

(A.R. nr. 3987)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 oktober 1989 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
. I. In zoverre de voorziening gencht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
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1° STRAF -

BIJZONDERE MOTIVERINGSVER·
PLICHTING - STRAFVORDERING DIE TOT DE
BEVOEGDHEID VAN DE POLIT!ERECHTBANK
BEHOORT.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
GEEN CONCLUSIE
STRAFZAKEN -

1o

STRAF -

REDENEN.

e;t 2° Ter zake van cje strafvordering
d1e tot de bevoegdhe1d van de politierechtbank behoort, is de bijzondere
motiveringsverplichting i. v.m. de keuze
en d~ duur van de straf, in beide instantie.~, beperkt tot de beslissing
waarbiJ verval wordt uitgesproken van
het recht een voertuig of een Juchtsc~ip te besturen of een rijdier te geleiden (1); de enkele overweging dat
het niet anders kan of de bestuurder
heeft de aanrijding duidelijk gevoeld
en d_at hij zich aan de dienstige vaststellmg_en heeft onttrokken, is geen regelmatige motivering voor het verval
van het recht tot sturen (2). (Artt. 163
en 195 Sv.)
Noot arrest nr. 373 :
(3) Zie noot 2.

Noot arrest nr. 374 :
(1) Cass., 23 mei 1989, A.R. nr. 2818 (A.C.,
1988-89, nr. 541 ).
{2) Zie Cass., 2 maart 1988, vier an·esten,
AR. nrs. 6311, 6357, 6363 en 6388 (A C
1987-88, n~s .. 402 tot 405), en 27 juni 1990, A.R:
nr. 8302 (ibid., 1989-90, nr. 634).

Over het tweede middel: schending
van artikel 97 van de Grondwet, artikelen 195 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis in aile geledingen bevestigt en eiser veroordeelt voor feit A tot
een geldboete van 100 frank of een vervangende gevangenisstraf van 30 dagen
en ontzetting uit het recht tot sturen van
voertuigen van de categorie A tot en met
E gedurende 10 dagen, voor feit B tot
een geldboete van 35 frank of een vervangen~e gevangenisstraf van 10 dagen,
voor fe1t C tot een geldboete van 25
frank of een vervangende gevangenisstraf van 3 dagen, op grond van volgende
overwegingen : « Dat de getuige ook onder ede een duidelijk en concreet relaas
geeft van de feiten; dat geen enkel gegeven toelaat om ook maar op een wijze
aan de onafhankelijkheid en waarachtigheid van deze getuigenis te tornen; dat
de getuige duidelijk heeft gezien dat beklaagde het voertuig van de burgerlijke
partij ter hoogte van diens bumper aanr~ed, waardoor ~eze bumper op de grond
v1el; dat bovend1en en voor zoveel als nodig de verklaring van getuigen wordt bevestigd door de objectieve vaststellingen
door de verbalisanten aangaande de
schade aan ~et voertuig van beklaagde
(...); dat getmge verklaart dat zij niet aileen .~e.eft gezien dat de bumper door de
aannJdmg ten gronde is gekomen maar
boven~ien. de val heeft gehoord (... ); dat
de bet1ehtmg B bewezen is gebleven en
door de eerste rechter passend werd beteugeld; dat evenzo de betichting A in
graad van hoger beroep bewezen is gebleven; dat beklaagde alleszins het vallen van de bumper moet hebben ge-
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hoord; daar het geluid wei werd waargenomen door getuige Carpentier, die zich
verder van de plaats van de aanrijding
bevond en dat beklaagde kennis moet
hebben gehad van het ongeval, doch zich
niettemin bewust onttrokken heeft aan
de dienstige vaststellingen; dat de eerste
rechter voor het feit B beklaagde een
passende straf en ontzetting oplegde; dat
evenzo het feit C bewezen is gebleven;
dat de vaststellingen van de verbalisanten niet met ernst kunnen worden betwist; dat ook hier een passende strafmaat door de rechter werd weerhouden »,

terwijl overeenkomstig artikel 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, door artikel 211 van hetzelfde
wetboek van toepassing verklaard op de
rechtspleging voor het hof van beroep,
het arrest nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen
moet vermelden waarom de rechter, als
de wet hem daartoe vrije beoordeling
overlaat, dergelijke straf of dergelijke
maatregel uitspreekt, en bovendien de
strafmaat voor elke uitgesproken strafmaatregel moet rechtvaardigen; deze bijzondere motiveringsplicht geldt nu beklaagde ten deze kan veroordeeld worden voor het feit A overeenkomstig
artikel 33, § 1, 1, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en/of
een geldboete van 10 tot 100 frank, overeenkomstig artikel 38, § 1, 1, van bedoeld
koninklijk besluit tot verval van recht tot
sturen van 8 dagen tot 5 jaar, voor feit B
overeenkomstig artikel 29, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 16 maart
1968 tot een gevangenisstraf van 1 dag
tot 1 maand en/of tot geldboete van 1
frank tot 500 frank, voor feit C overeenkomstig artikel 4 van de wet van 21 juni
1985 tot een gevangenisstraf van 8 dagen
tot 3 maanden en/of geldboete van 10
frank tot 10.000 frank, zodat het bestreden vonnis, door eiser enkel op grand
van deze overwegingen te veroordelen
tot voormelde geldboeten of vervangende
gevangenisstraffen en ontzetting van het
recht tot sturen, op grand van voormelde
overwegingen, nalaat nauwkeurig de redenen aan te geven waarop respectievelijk voor elk van de drie betichtingen,
enerzijds, de aard van de straf, met name de respectievelijke geldboete of de
vervangende gevangenisstraf en voor feit
A bovendien de ontzetting uit het recht
tot sturen, anderzijds, de strafmaat werd

Nr. 374

opgelegd, derhalve schending van de in
het middel vermelde wetsbepalingen inhoudt:

Overwegende dat de rechter in de
politierechtbank, naar luid van artikel 163, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering, wanneer hij het
verval uitspreekt van het recht tot
het besturen van een voertuig, een
luchtschip en het geleiden van een
rijdier, enkel ertoe gehouden is
nauwkeurig maar op een wijze die
beknopt mag zijn de redenen aan te
duiden omtrent de keuze en de duur
van die straf; dat die verplichting
niet bestaat voor de andere straffen
die hij uitspreekt;
Overwegende dat uit het samenlezen van de artikelen 163, tweede lid,
176 en 195, derde lid, van het Wethoek van Strafvordering blijkt dat
de correctionele rechtbank die uitspraak doet in graad van hoger beroep op dit stuk geen ruimere verplichting heeft;
Overwegende dat te dezen de correctionele rechtbank zetelend in
graad van hoger beroep enkel de redenen moest opgeven omtrent de
keuze en de duur van het uitgesproken verval van het recht te sturen
uitgesproken wegens de telastlegging A;
Overwegende dat het beroepen
vonnis, met betrekking tot de telastlegging A, enkel zegt dat « (eiser)
duidelijk een aanrijding moet gevoeld hebben, zodat hij zich onttrokken heeft aan de dienstige vaststellingen ( ... ), zodat de duur van de
ontzetting dient bepaald op 10 dagen »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis dat die straf bevestigt op
grond dat « de eerste rechter een
passende straf en ontzetting oplegde », de keuze en de duur van het
opgelegde rijverbod niet regelmatig
met redenen omkleedt;
Overwegende dat het verval van
het recht een voertuig te besturen
een bestanddeel is van de hoofdstraf
die wegens de telastlegging A is opgelegd, zodat de ontwettigheid met

Nr. 375
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betrekking tot die straf zich uitstrekt tot de gehele veroordeling die
wegens de telastlegging A is uitgesproken;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Wanneer de rechter verwijst naar de redenen in een door het O.M. bij het
dossier gevoegde " pleitnota » antwoordt hij op de voor hem genomen
conclusie, op voorwaarde dat die redenen een antwoord op de bij conclusie
aangevoerde vordering, weer of exceptie inhouden (1). (Art. 97 Gw.)
(VANGEl\ECHTElli, CI:\E CITY ::\.\'.)
ARREST

(A.R. nr. 4113)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de strafvordering
met betrekking tot de telastlegging
A; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten van betekening van de voorziening ten laste
van eiser; laat een vierde van de
overige kosten ten laste van de
Staat en veroordeelt eiser tot drie
vierde van diezelfde kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen,
zitting houdende in hoger beroep.
19 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. T. Van Schoubroeck, Turnhout.

Nr. 375
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KA~IER -

19 maart 1991

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VERWIJZING VAN DE RECHTER NAAR
EEN DOOR HET O.M. BJ.J HET DOSSIER GEVOEGDE « PLEITNOTA "·

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. Op de voorziening van Louis
Vangenechten :
Over het middel: schending van de artikelen 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist : dat het
openbaar ministerie terecht, om de redenen uiteengezet in de voorgelegde pleitnota die het hof beaamt en tot de zijne
maakt, voorhoudt dat er wei degelijk een
arbeidsovereenkomst bestond tussen de
N.V. Cine City en de tewerkgestelden
Van Rompaey, Brems, Van Avondt, Janssens en Van Dessel; dat noch de omstandigheid dat sommigen van laatstgenoemden ingeschreven waren in het handelsregister, noch dat zij zich aansloten bij
een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen afbreuk doet aan hetgeen
voorafgaat nu die initiatieven gevolg waren van de eis van beklaagde V angenechten dat prestaties dienen te worden
gefaktureerd, eis die erop gericht was
een systeem uit te werken dat beklaagde
toeliet de in de tenlastelegging vermelde
wetten en reglementeringen te ontduiken; dat .evenmin enig motief ten gunste
van de stelling verdedigd door (eiser)
kan worden geput uit het feit dat in verschillende rechterlijke beslissingen die
hij aanhaalt werd beslist dat de afzonderlijke elementen aangevoerd door het
openbaar ministerie om het bestaan van
(1) Zie Cass., 13 dec. 1976 (A.C., 1977, 410), 12
feb. 1980 (ibid., 1970, 111'. 361), 1 juni 1983, A.R.
nr. 2955 (ibid., 1982-83, nr. 543), en 9 okt. 1984,
A.R. nr. 8645 (ibid., 1984-85, nr. 103).

754

HOF VAN CASSATIE

de arbeidsovereenkomst te bewijzen op
zichzelf niet uitsluiten dat voornoemde
zelfstandigen zouden zijn geweest in hun
verhouding tot de N.V. Cine City, nu
slechts uit het geheel en de kombinatie
van al deze elementen het bestaan van
een arbeidsovereenkomst wordt afgeleidt; dat geen van de elementen aangehaald door (eiser) erop wijst dat de in de
tenlastlegging vermelde personen als
zelfstandigen zouden zijn opgetreden;
dat onder meer geenszins een contractuele mogelijkheid tot vervanging door
derden werd voorzien,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie uitdrukkelijk liet gelden
dat de heren Van Avondt en Van Dessel
volledig autonoom hun vakantiedagen
bepaalden, wat wijst op het bestaan van
een overeenkomst van zelfstandige samenwerking met de N.V. Cine City en
derhalve op het ontbreken van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel
3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, zodat het arrest, door te beslissen dat er tussen de
heren Van Avondt, Van Dessel en de
N.V. Cine City een arbeidsovereenkomst
bestond in de zin van artikel 3 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zonder te antwoorden op het verweer van eiser waarin gesteld wordt dat de heren Van Avondt en
Van Dessel volledig autonoom hun vakantiedagen bepaalden niet regelmatig
gemotiveerd is en derhalve artikel 97
van de Grondwet schendt;

Overwegende dat de appelrechters, afgezien van de redenen waarmee zij eisers verweer verwerpen,
zeggen « dat het openbaar ministerie terecht, om de redenen uiteengezet in de voorgelegde pleitnota, die
het hof beaamt en tot de zijne
maakt, voorhoudt dat er wel degelijk een arbeidsovereenkomst bestond tussen de N.V. Cine City en de
tewerkgestelden
Van
Rompaey,
Brems, Van Avondt, Janssens en
Van Dessel »;
Overwegende dat de « pleitnota »
een door het openbaar ministerie
ondertekend stuk is dat, luidens de
vermeldingen op de inventaris, aan
het dossier werd toegevoegd op 20
september 1989, hetzij voor de behandeling van de zaak door het hof
van beroep op 17 oktober 1989;
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Overwegende dat in die redenen
wordt uiteengezet welke de aard
was van het werk dat voor de N.V.
Cine City, werd gepresteerd door de
genaamden Van Rompaey, Brems,
Van Avondt en Janssens en de feiten worden onderzocht waaruit de
band van ondergeschiktheid tussen
de laatstgenoemden en de N.V. Cine
City wordt afgeleid die ontstaan gaf
aan een arbeidscontract tussen die
partijen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, eensdeels,
door de feitelijke gegevens te vermelden waarop zij hun beslissing laten steunen, de door eiser bij conclusie aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpen en
dit verweer beantwoorden, anderdeels, hun beslissing 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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. P. Smedts, Brussel.
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KAMER -

19 maart 1991

1° LEVENSONDERHOUD

ONDERHOUDSPLICHT TUSSEN OUDERS EN KINDEREN- OVERLIJDEN VAN DE VADER- SCHADE.

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP
- OVERLIJDEN VAN DE ONDERHOUDSPLICHTIGE VADER.

1° en 2° Uit het bepaalde in art. 203, § 1,
eerste lid, B. W. valt niet af te Jeiden
dat het onderhoudsgerechtigde kind
per se schade zou lijden door het overJijden van de onderhoudsplichtige vader; de feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite of er
schade is.
(WINTERTHUR N.V.
T. HET BELGISCH VERHAAL N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4334)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op op 18 januari 1990
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 14 januari 1986 (1) :

Over het middel: schending van de artikelen 203, 303, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek:
doordat het bestreden arrest, met hervorming van het beroepen vonnis, de
verhaalsvordering van eiseres tegen verweerster afwijst als ongegrond en eiseres tot de kosten van beide instanties
veroordeelt, om reden dat : « .•. uit geen
stukken van het dossier of geen medegedeelde stukken voldoende aangetoond
wordt dat Broux of haar minderjarige
kind Yolande, enige materiiHe schade uit
inkomsten zouden hebben geleden door
het overlijden van het slachtoffer, noch
dat zij enig persoonlijk voordeel hadden
uit de inkomsten van het slachtoffer,
(1) Niet gepubliceerd.

755

noch dat zij naar rededelijke verwachtingen onderhoudsgeld zouden gevorderd of
verkregen hebben; (... ) de in besluiten
naar voor gebrachte berekeningen op
louter hypothetische gegevens berusten;
(... ) uit niets blijkt welke schade het kind
gemeenrechtelijk uit het ongeval zou geleden hebben (...) »,
terwijl beide ouders krachtens artikel
203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, aan
hun minderjarige of studerende kinderen levensonderhoud, opvoeding en een
passende opleiding verschuldigd zijn;
beide ouders in geval van scheiding en
onverschillig aan wie de kinderen worden toevertrouwd, krachtens artikel 303
van het Burgerlijk Wetboek, de verplichting hebben bij te dragen in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen
naar evenredigheid van hun middelen;
deze verplichting de openbare orde raakt
en geldt ongeacht de wijze waarop de
scheiding tussen de ouders tot stand
komt; deze verplichting bestaat krachtens de wet zelf, ongeacht het al dan niet
daadwerkelijk instellen van een vordering tot onderhoudsuitkering door het
kind; een minderj arig kind door het
overlijden van zijn vader de mogelijkheid verliest het onvervreemdbaar recht
op een onderhoudsuitkering lastens die
vader, in geval de noodzaak zich zou
voordoen, uit te oefenen; dat dit verlies
derhalve noodzakelijk een schade uitmaakt; de voor een ongeval, waarbij de
ouder omkomt, aansprakelijke, krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek, gehouden is de uit het overlijden
voortvloeiende schade te vergoeden, zodat het bestreden arrest, op grand van
de aangehaalde beweegredenen, niet
wettig heeft kunnen beslissen dat het
minderjarig kind Yolande van het slachtoffer door diens overlijden geen materiiHe schade heeft geleden en de subrogatoire vordering van eiseres tegen verweerster op die gronden niet wettig
heeft afgewezen (schending van de artikelen 203, 303, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):
Overwegende dat uit artikel 203,

§ 1, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek dat bepaalt dat de ouders
aan hun kinderen levensonderhoud,
opvoeding en een passende opleiding verschuldigd zijn, niet automatisch volgt dat een minderjarig onderhoudsgerechtigd kind door het
overlijden van zijn onderhoudsplichtige vader schade lijdt;
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Dat het middel in zoverre het stelt
dat het verlies van de onderhoudsplichtige noodzakelijk een schade
uitmaakt, faalt naar recht;
Overwegende dat de appelrechters
om de redenen die in het middel
zijn vermeld op onaantastbare wijze, in feite, het bestaan van een dergelijke door de onrechtmatige daad
veroorzaakte schade afwijzen;
Dat
komt
feiten
kelijk
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het middel in zoverre het optegen de beoordeling van de
door de rechters, niet ontvanis;

Voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk
is de v66r de eindbeslissing ingestelde
voorziening van de door de verzekerde,
beklaagde, in de zaak geroepen verzekeraar, die samen met de verzekerde
jegens de burgerlijke partij is veroordeeld tot vergoeding van een gedeelte
van de schade, wanneer de rechter de
zaak voor onbepaalde tijd verdaagt
voor uitspraak over een ander gedeelte
van de schade van de burgerlijke partij (1). (Art. 416 Sv.)

(GROEP JOSI N.V. T. DUPONT, DHELFT; DUPONT
T. GEMEENSCHAPPEL!JK MOTORWAARBORGFONDS)

(A.R. nr. 4353)

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

19 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en De Gryse.

19 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Delercq, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Bruyn en Bi.i.tzler.
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19 maart 1991

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN TERMIJNEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BEKLAAGDE EN ZIJN
VERZEKERAAR VEROORDEELD TOT VERGOEDING VAN EEN GEDEELTE VAN DE SCHADEVERDAGING SINE DIE VOOR UITSPRAAK
OVER EEN ANDER GEDEELTE VAN DE SCHADE - GEEN EINDBESLISSING.

19 maart 1991

ART. 72.2 WEGVERKEERSDOORLOPENDE WITTE

Dat een bestuurder een regelmatig inhaalmaneuver is begonnen v66r het
bereiken van een doorlopende witte
streep geeft hem niet het recht het inhaalmaneuver voort te zetten aan de
linkerkant van die streep. (Art. 72.2
Wegver keersreglemen t.)
Noot arrest nr. 377 :
(1) Zie Cass., 12 dec. 1990, A.R. nr. 8349
(A.C., 1990-91, supra, nr. 194).
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(VAN BROEK, O.M.O.B. T. JORISSEN)
ARREST

(A.R. nr. 4377)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van
het Strafwetboek, 2.8, 10.1.3°, 12.3.1a,
12.5, 16.4.1 °, 72.2, lid 2, en 72.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest, na op strafgebied
vastgesteld te hebben dat de vordering
met betrekking tot feit B der zaak I ten
laste van de verweerder Cooreman en
met betrekking tot de inbreuken op het
wegverkeersreglement voorzien in de
rechtstreekse dagvaarding (zaak II) ten
laste van de eiser J orissen vervallen is
door verjaring, en na Cooreman niet
schuldig verklaard te hebben aan het feit
A der zaak I en hem daarvan vrijgesproken te hebben, de eiser Jorissen schuldig
verklaart aan het feit van onopzettelijke
slagen of verwondingen van zaak II en
eiser veroordeelt tot een geldboete van
100 frank, en op burgerlijk gebied, enerzijds, zich onbevoegd verklaart om te
kennen van de door de eisers tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vorderingen en de vrijwillig tussengekomen
partij General Accident buiten zake stelt,
en, anderzijds, eiser veroordeelt om aan
verweerder een provisionele som van
135.848 frank te betalen op volgende
gronden : dat in hoofde van verweerder
geen fout wordt bewezen die een gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg overeenkomstig de artikelen 418-420 van het
Strafwetboek uitmaakt; dat immers verweerder vooraleer het begin van de in
artikel 72.4 van het verkeersreglement
doorlopende streep, die naast de onderbroken witte streep was getrokken, te
hebben bereikt, reeds voertuigen aan het
inhalen W\s; dat deze feitelijke omstandigheid niet betwist wordt door partijen
en trouwens bewezen is door het mechanisme van het ongeval; dat derhalve
vaststaat dat verweerder de doorlopende
witte streep niet heeft overschreden en
zich mocht bevinden aan de linkerkant
van de rijbaan nu ter plaatse geen in-
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haalverbod van kracht is; dat de wegmarkering voorzien in artikel 72.4 van
het Wegverkeersreglement als dusdanig
geen inhaalverbod oplegt aan de bestuurder die reeds aan het inhalen was op het
ogenblik dat hij ter hoogte komt van de
doorlopende streep; dat verweerder, terwijl hij regelmatig inhaalde en ten ~lotte
op gelijke hoogte kwam met een m te
halen personenwagen plots geconfronteerd werd met het voertuig van eiser
die kennelijk zonder het prioritair voertuig van verweerder te hebben gezien de
rijbaan kwam oprijden; dat alsdan het
ongeval geschiedde bijna ter hoogte van
het kruispunt met de De Pretlaan; dat
verweerder zich niet moest verwachten
aan deze plots opduikende tegenligger
die ondanks het voor hem geldende verkeersbord Bl (geen voorrang verleende
aan verweerder die rijdt op de openbare
weg wanneer eiser uit de openbare weg
met verkeersbord Bl) komt overeenkomstig artikel 12.3.1a van het verkeersreglement; dat op het ogenblik dat verweerder werd geconfronteerd met het voertuig van eiser, hij slechts enkele meter
van het kruispunt met de De Pretlaan
verwijderd was, hij het kruispunt zelf
niet kon zien en zich kennelijk ter hoogte bevond van een personenwagen zodat
het hem onmogelijk was gelet op het
plots, onverwacht en niet te voorzien opduiken van het voertuig van eiser terug
zijn plaats rechts tussen de ingehaalde
en in te halen voertuigen in te nemen;
dat verweerder derhalve geen inbreuk
pleegde op artikel 16.4.1° van het Wegverkeersreglement; dat hem evenmin een
inbreuk op artikel 9.3 van dit reglement
ten laste kan gelegd worden nu het inhalen op regelmatige wijze geschiedde; dat
evenwel eiser een inbreuk pleegde op artikel 12.3.1a van het Wegverkeersreglement en bovendien slechts de voorrangsweg mocht oprijden indien hij zulks kon
doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun snelheid en de afstand
waarop zij zich bevinden (artikel 12.5
Wegverkeersreglement); dat vaststaat
dat het ongeval enkele meters voor het
kruispunt plaatsgreep (zie situatieschets)
en eiser kennelijk verweerder niet heeft
gezien, hoewel deze laatste ± 19 meter
van hem verwijderd was en het zicht
van eiser niet belemmerd werd,

terwijl, eerste onderdeel, het feit d~t
verweerder, alvorens de doorlopende Witte streep, getrokken naast de onderbroken witte sh·eep, bereikt te hebben,
reeds voertuigen aan het inhalen was,
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hem reglementair niet toelaat links van
de doorlopende witte streep te blijven
rijden tot hij de volledige file voertuigen,
die hij wil voorbijsteken heeft ingehaald;
dat hij integendeel verplicht is zo vlug
mogelijk zijn plaats rechts van de witte
doorlopende streep terug in te nemen en
dat het feit dat er ter plaatse geen inhaalverbod bestaat daaraan geen afbreuk doet; dat het arrest dientengevolge
ten onrechte oordeelt dat verweerder
geen fout heeft bedreven (schending van
de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het Strafwetboek, 16.4.1°, 72.2, lid 2, en 72.4, koninklijk besluit van 1 december 1975);

Overwegende dat de omstandigheid dat verweerder voor het bereiken van de witte doorlopende streep
al dan niet regelmatig een inhaalbeweging aanvatte, hem niet toeliet
die beweging bij het bereiken van
die streep aan de linkerkant ervan
voort te zetten;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het derde onderdeel
van het middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over de door
de eisers tegen de verweerders en
over de door verweerder tegen eiser
Karl Jorissen ingestelde civielrechtelijke vorderingen, behoudens in
zoverre wordt beslist dat Karl Jorissen een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schadelijke
gevolgen van het ongeval; verwerpt
de voorziening van Karl J oris sen
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiser
Karl Jorissen in een vierde van de

Nr. 379

kosten; laat de overige kosten ten
laste van de verweerders; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
19 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE
- MATERIELE BEROEPSSCHADE.

Naar recht verantwoord is de beslissing
die van het bedrag dat zij aan de weduwe van de getroffene van een ongeval toekent wegens het inkomstenverlies tot de pensioengerechtigde leeft1jd,
enkel het gedeelte van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gestorte
kapitaal aftrekt dat op dezelfde materiele beroepsschade betrekking heeft,
en die oordeelt dat de volgens het gemeen recht voor de derving van het
rustpensioen en voor de postlucratieve
schade toegekende bedragen betrekking hebben op een andere dan de materiele beroepsschade (1). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
(ROYALE BELGE N.V. T. LEMMENS)
ARREST

(A.R. nr. 4392)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

1---------------(1) Zie Cass., 26 juni 1990, A.R. nr. 3335
(A.C., 1989-90, nr. 626}.
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onrechtmatlge daad schade lijdt, geen
hogere vergoeding mag toekennen dan
de vastgestelde schade; artikel 46, § 2,
alinea 2, van de Arbeidsongeva!lenwet
van 10 april 1971 bepaalt dat de volgens
het gemeen recht toegekende vergoeOver het eerste middel, gesteld als ding,
die geen betrekking kan hebben op
volgt : schending van de artikelen 97 van
van de lichamelijke schade
vergoeding
de Grondwet, 1382 en 1383 van het Bur- de zoals zij gedekt
is door de Arbeidsongerlijk Wetboek,
gevallenwet, mag samengevoegd worden
doordat het arrest eiseres in solidum
met de krachtens de Arbeidsongevallenmet verwezene Hoylaerts veroordeelt om wet toegekende vergoedingen, het cumuaan verweerster Lemmens een schade- latieverbod dat vervat is in deze wettevergoeding van 3.027.098 B.F. met intres- !ijke bepalingen betekent dat de getroffeten te betalen en voormeld bedrag sa- ne of zijn rechthebbenden slechts dan
mengesteld is aan de hand van onder een vergoeding in gemeen recht voor de
andere een in gemeen recht tot aan de lichamelijke schade mag vorderen, wanoppensioenstelling berekende vergoeding neer het bedrag van deze vergoeding, bewegens inkomstenverlies van 3.995.043 rekend in gemeen recht, hoger ligt dan
B.F., een in gemeen recht berekend pen- het bedrag van de vergoeding toegekend
sioenverlies van 585.111 B.F. en een in uit hoofde van dezelfde schade krachtens
gemeenrecht berekende postlucratieve de Arbeidsongevallenwet en enkel voor
schade van 100.000 B.F. alsook aan de het verschil; in geval van een dodelijk
hand van een bedrag van 1.653.043 B.F. ongeval, het bedrag gelijk aan het kapi(lees 1.653.056 B.F.) zijnde een dee! van taal dat de door de arbeidsongeva!lenverde mathematische reserve in wetsverze- zekeraar verschuldigde rente vertegenkering; het arrest tot het eindbedrag van woordigt en door hem aan de echtgenote
3.027.098 B.F. komt onder andere op van het slachtoffer wordt gestort, op forgrond van volgende overwegingen : « dat faitaire wijze het verlies vergoedt van
de eerste rechter terecht besliste, na het voordeel dat zij persoonlijk trok uit de
vaststelling dat hieromtrent geen betwis- inkomsten die aan de getroffene werden
ting bestond, dat in wetsverzekering de verschaft door de arbeidsovereenkomst
mathematische reserve overeenkomstig tijdens de uitvoering waarvan het ongehet barema F van het K.B. van 21 de- val heeft plaatsgehad; overeenkomstig
cember 1971 op een bedrag van 2.917.158 hoger vermelde artikelen van de in gefrank diende bepaald te worden; dat de meen recht berekende, totale schade weburgerlijke partij bij toepassing van arti- gens inkomstenverlies in hoofde van de
kel 46, § 2, wet 10 april 1971 concreet het weduwe het volledige kapitaal in wet
gedeelte bepaalde dat betrekking heeft dient afgetrokken te worden om uit te
op de periode vanaf het overlijden tot de maken of de veroorzaker van het ongeoppensioenstelling, in functie van de ver- val ten opzichte van de weduwe gehoumoedelijke levensduur van de gerechtig- den is een vergoeding wegens inkomde weduwe (30 jaar) zijnde: 2.917.158 x
stenverlies te betalen; het feit dat in
17 : 30 = 1.653.056 frank; dat zoals hier- gemeen recht het inkomstenverlies in de
na zal worden uiteengezet van het hier- periode v66r en na de oppensioenstelling
na bepaalde bedrag " in gemeen recht" van het dodelijk slachtoffer afzonderlijk
zal moeten worden afgetrokken; (... ) dat zou berekend zijn, overeenkomstig de
het loonverlies als volgt kan worden sa- genoemde artikelen niet belet dat het tomengesteld (... ) 3.995.043 frank waarvan tale kapitaal in wet dient afgetrokken te
af te trekken 1.653.043 frank (cf. supra) worden, en terwijl het bestreden arrest
= 2.431.789 frank; Pensioenverlies (... )
bijgevolg niet zonder miskenning van ha585.111 frank; dat dit verlies niet gecom- ger genoemde artikelen kan oordelen,
penseerd dient te worden met andere ten eerste, dat van het in gemeen recht
vergoedingen, die op andere rechtsgron- berekend inkomstenver!ies tot aan de
den steunen en een andere schade dek- oppensioenstelling (3.995.043 B.F.) slechts
ken; dat cumulatie terzake niet verboden een dee! (1.653.056 B.F.) van het kapitaal
is; Postlucratieve schade (... ) 100.000 in wet diende afgetrokken te worden, en,
ten tweede - impliciet - dat het andere
frank »,
dee! van het kapitaal in wet niet diende
afgetrokken te worden en dat van de in
terwijl, derde onderdeel, overeenkom- gemeen recht berekende postlucratieve
stig artikel 1382 van het Burgerlijk Wet- schade en pensioenschade geen aftrek
hoek de rechter aan degene die door een diende te gebeuren, zodat het arrest niet

Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
op de civielrechtelijke vordering van
verweerster tegen eiseres;
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wettelijk verantwoord is en de artikelen
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 46,
§ 2, alinea 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt:

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de lijfrente en
het kapitaal die krachtens de Arbeidsongevallenwet aan de echtgenote van het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval verschuldigd
zijn, op forfaitaire wijze het verlies
vergoeden van het voordeel dat zij
persoonlijk trok uit de inkomsten
die aan het slachtoffer werden verschaft door de arbeidsovereenkomst
tijdens de uitvoering waarvan het
ongeval heeft plaatsgehad; dat zij
niet het verlies dekken van het
voordeel dat die echtgenote na de
oppensioenstelling van het slachtoffer uit diens rustpensioen zou hebben gehaald; dat het rustpensioen
geen betrekking heeft op materiele
professionele schade en zijn rechtsoorzaak vindt in de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zodat de
volgens het gemene recht voor dit
verlies toegekende vergoeding en de
krachtens de Arbeidsongevallenwet
verschuldigde forfaitaire vergoedingen onderscheiden schaden betreffen:
Overwegende dat de appelrechters
die van de vergoeding die zij valgens het gemene recht toekennen
voor het inkomstenverlies tot aan de
pensionering (3.995.043 frank), niet
het gehele door de arbeidsongevallenverzekeraar uitgekeerde en gevestigde kapitaal (2.917 .158 frank)
aftrekken, doch slechts dat deel dat
volgens hen betrekking heeft op dezelfde materiele professionele schade (1.653.056 frank), en die oordelen
dat de volgens het gemene recht
toegekende vergoedingen voor het
verlies van rustpensioen en voor
postlucratieve schade een andere
schade vergoeden dan materiele
professionele schade, de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen
niet schenden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Dassesse.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS- EN
VONNISGERECHTEN - TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK.

Wanneer de politierechtbank, waarnaar
de zaak door de raadkamer bij beschikking is verwezen, zich ratione loci onbevoegd verklaart en het onderzoeksgerecht onbevoegd was om de
procedure te regelen, stelt het Hof van
Cassatie, dat het rechtsgebied regelt,
eerst vast dat tegen de beschikking
van de raadkamer vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat en dat de beslissing van het vonnisgerecht in
kracht van gewijsde is gegaan, daarna
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vernietigt het de beschikking van de
raadkamer en verwijst het de zaak
naar de raadkamer die bevoegd lijkt
(1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE
IN ZAKE ANDRIES)
ARREST

(A.R. nr. 5342)
{1) Zie Cass., 30 mei 1989, A.R. nr. 3395
(A.C., 1988-89, nr. 556) en noot 2 R.D.
In die noot wordt onderstreept dat de regeling van rechtsgebied normaliter impliceert
dat de zaak wordt verwezen naar de rechter
die bevoegd lijkt en dat de verwijzing naar het
O.M. slechts de uitzondering is die enkel gerechtvaardigd is wanneer de voortzetting van
de rechtspleging niet direct afhangt van een
beslissing van de rechter, maar van een beslissing van het O.M. De noodzaak van een voorafgaand optreden van het parket in de vorm
van een vordering is niet voldoende. Geen enkel onderzoeksgerecht kan immers uitspraak
doen zonder voorafgaande vordering. Wat telt
is de keuze van het O.M. die de richting van
het proces bepaalt. Aangehaald wordt het
voorbeeld van de jeugdbescherming.
In het geval van een onbevoegdverklaring

ratione loci na contraventionalisering dient de
oplossing te worden genuanceerd.
In twee recente gevallen heeft het Hof van
Cassatie de zaak verwezen naar de procureur
des Konings (Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7909,
en 25 juli 1990, A.R. nr. 8466, A.C., 1989-90, nrs.
241 en 642). Doch het ging hier klaarblijkelijk
om directe contraventionaliseringen, zonder
voorafgaand onderzoek, overeenkomstig de
artt. 129 Sv., 4 van de wet van 4 okt. 1867, en
XV, laatste lid, van de wet van 25 okt. 1919.
Het betrof dus geen werkelijke regeling van
de rechtspleging. De opdracht van de raadkamer is immers zeer beperkt in dat geval; zij is
zonder rechtsmacht wanneer zij oordeelt dat
er geen grond bestaat tot het aannemen van
verzachtende omstandigheden voor het wanbedrijf dat de procureur des Konings voornemens is te vervolgen. Na vernietiging van de
beschikking kwam de beslissing aan het O.M.
toe. Naar het O.M. moest het dossier dus worden verwezen.
De toestand was geheel anders in de zaak
die leidde tot het geannoteerde arrest. De procureur des Konings had een onderzoek gevorderd wegens onopzettelijk doden en wegens alcoholintoxicatie. Op het eind van het onderzoek ging het om een werkelijke regeling van
de procedure. De raadkamer beval de buitenvervolgingstelling voor het onopzettelijk doden; zij diende uitspraak te doen over wat met
het misdrijf intoxicatie moest gebeuren. Aangezien de beschikking waarbij de zaak uit
dien hoofde naar de politierechtbank was verwezen vernietigd werd, diende het Hof van
Cassatie te verwijzen naar de territoriaal bevoegde raadkamer. Het parket mocht niet seponeren of rechtstrceks dagvaarden.
R.D.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op 13 februari 1991 door de
procureur des Konings te Dendermonde ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, bij beschikking
van 15 juni 1990 Ivan Hector Andries, geboren te Aalst op 18 februari 1963, wonende te Haaltert (Heldergem), naar de bevoegde politierechtbank heeft verwezen ter zake
van te Ninove (Nederhasselt) op 3
september 1989 op een openbare
plaats een personenauto te hebben
bestuurd na alcoholische dranken in
zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt dat het alcoholgehalte van
zijn bloed op het ogenblik dat hij
bestuurde ten minste 0,8 gram per
liter bedroeg - het misdrijf aan het
persoonlijk toedoen van de dader te
wijten zijnde;
Overwegende dat de politierechtbank te Ninove, bij vonnis van 17
december 1990 zich onbevoegd verklaarde ratione loci gezien « uit het
bijkomend onderzoek door het openbaar ministerie blijkt dat de feiten
zich voordeden op het grondgebied
Heldergem; dat het grondgebied
Heldergem niet tot het rechtsgebied
van het kanton Ninove behoort (en)
ook geen andere redenen (de politierechtbank te Ninove) bevoegd rnaken»;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van
de politierechtbank te Ninove in
kracht van gewijsde is gegaan; dat
hun onderlinge tegenstrijdigheid
een geschil van rechtsmacht doet
ontstaan dat de loop van het gerecht
belemmert;
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Overwegende dat de procedure
lijkt uit te wijzen dat het voormelde
aan de beklaagde Andries ten laste
gelegde feit te Heldergem (deelgemeente van Haaltert) in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde
werd gepleegd; dat beklaagde niet
verbleef noch werd aangetroffen in
het
gerechtelijk arrondissement
Dendermonde;
Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde ratione loci onbevoegd
lijkt om beklaagde naar het vonnisgerecht te verwijzen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied; vernietigt
de op 15 juni 1990 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde, in zoverre de beklaagde Ivan Andries daarbij wegens de voormelde telastlegging
naar de bevoegde politierechtbank
wordt verwezen; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
19 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - BETWISTING BETREFFENDE DE
REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING.

Nr. 381

2° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG STRAFZAKEN - RAADKAMER - TOLK - EED.

1° De regelmatigheid van het bevel tot

aanhouding kan voor de raadkamer
worden betwist, wanneer die geroepen
wordt om uitspraak te doen over de
handhaving van de voorlopige hechtenis binnen vijf dagen te rekenen van
de tenuitvoerlegging van het bevel tot
aanhouding; die betwisting is niet mogelijk wanneer de raadkamer geroepen wordt om van maand tot maand
uitspraak te doen over de handhaving
van de hechtenis (1). (Artt. 21, § 4, en
22, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

2° De rechter die een talk benoemt overeenkomstig artikel 332 Sv., voldoet aan
het vereiste van art. 31 Taalwet Gerechtszaken (2).
(NAS)
ARREST

(A.R. nr. 5417)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de artikelen 31, 40 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en 332 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, in de
bestreden beschikking met betrekking
tot de tussenkomst van de talk ter zitting van 15 februari 1991 van de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Gent oordeelt dat « de talk voor de
raadkamer de eed heeft afgelegd zoals
voorgeschreven door artikel 332 van het
Wetboek van Strafvordering en artikel
31 Taalwet, en derhalve een beedigd vertaler was (en) de rechten van de verdediging dus niet werden gekrenkt » en vast(1) Zie Cass., 4 feb. 1987, A.R. nr. 5606 (A.C.,
1986-87, nr. 328).
(2) Cass., 6 maart 1990, A.R. nr. 3481 (A.C.,
1989-90, nr. 405).
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stelt dat « de tolk niet kan worden
gewraakt zonder opgave van redenen en
dat blijkens het zittingsblad geen redenen van wraking werden ingeroepen »,
terwijl overeenkomstig artikel 31 van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, inzonderheid
het tweede lid, wanneer de agenten die
met het vooronderzoek belast zijn of het
parket of de onderzoeksrechter of de onderzoeks- of vonnisgerechten de taal niet
kennen door de verdachte gebruikt, zij
beroep moeten doen op de medewerking
van een beedigd vertaler; deze regel
krachtens artikel 40 van dezelfde wet
geldt op straffe van nietigheid; overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van
Strafvordering ingeval de beschuldigde,
de getuigen of een van hen niet dezelfde
taal spreken of hetzelfde idioom, de
voorzitter ambtshalve en op straffe van
nietigheid een tolk dient te benoemen
ten minste 21 jaar oud, en hem de eed
dient te laten afleggen dat hij trouw het
gezegde zal vertalen, dat moet worden
overgeb1·acht aan degenen die een verschillende taal spreken; de beklaagde de
tolk kan wraken op voorwaarde dat de
reden van de wraking wordt opgegeven;
deze regels, voorgeschreven inzake assisen, tevens gelden voor alle vonnisgerechten of onderzoeksgerechten; eiser in
zijn conclusies voor de raadkamer en later in conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanvoerde dat de benoeming als tolk van een persoon die
niet de hoedanigheid van beedigd vertaler geniet, dat wil zeggen die toegevoegd
is aan een rechtbank, die de eed aflegde
bij zijn benoeming en over wiens benoeming wordt beslist door de verenigde kamers van de rechtbank die hem-haar geschikt dienen te bevinden na afweging
van de moraliteit en bekwaamheid, de
belangen van de verdachte ernstig in het
gedrang kunnen brengen; eiser aldus het
motief opgaf waarom elke tolk, die niet
de hoedanigheid van beedigd vertaler bezit, kan worden gewraakt; de enkele omstandigheid dat de aangestelde tolk v66r
of naar aanleiding van zijn tussenkomst
de eed aflegt, niet voldoet om als
beedigd vertaler te kunnen worden opgevat, en niet volstaat om aan de verdachte de waarborgen te bieden dat deze persoon over de kwaliteiten en bekwaamheden beschikt om degelijk en precies de
vertaling te verzorgen van de hem voorgedragen gezegdes, zodat de kamer van
inbeschuldigingstelling in de bestreden
beslissing, spijts de vaststelling dat het
proces-verbaal van terechtzitting van 25
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februari 1991 geen reden van wraking
van de aangestelde tolk vermeldt, en
spijts de vaststelling dat de tolk de wettelijke eed aflegde, niet wettig kon oordelen dat eiser op de zitting van 15 februari 1991 op regelmatige wijze werd
bijgestaan door een beedigd tolk (scherrding van de in de aanhef van het middel
vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat de appelrechters
te dezen enkel dienden te oordelen
over de beroepen beslissing van 15
februari 1991 van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent; dat de regelmatigheid van het
bevel tot aanhouding enkel bij de
beoordeling van de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis
kon worden betwist;
Overwegende dat de door eiser in
zijn appelconclusie vermelde redenen van wraking van tolken niet
specifiek tegen de op 15 februari
1991 in de raadkamer optredende
tolk zijn gericht, maar wel tegen
<< de in het arrondissement " Gent"
aangewende methode om tolken aan
te duiden »;
Overwegende dat krachtens het
ook te dezen toepasselijke artikel
332 van het Wetboek van Strafvordering de rechter verplicht is, ter
vrijwaring van het recht van verdediging van de verdachte, wanneer
hij vaststelt dat die verdachte de
taal van de voor het (onderzoeks)gerecht gevolgde rechtspleging niet
machtig is, ambtshalve en op straffe
van nietigheid een tolk te benoemen
die hij eveneens op straffe van nietigheid de eed doet afleggen dat hij
trouw het gezegde zal vertalen dat
moet worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal
spreken; dat door de naleving van
dit voorschrift wordt voldaan aan
het voorschrift van artikel 31 van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken;
Overwegende dat, wat de op 15 februari 1991 voor de raadkamer optredende tolk, zijnde Ayden Dalki-
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ran, betreft, het proces-verbaal van
de terechtzitting van de raadkamer
vaststelt: << M. Van Steenbrugge
(Gent) verklaart dat hij over het
verslag van de onderzoeksrechter
geen opmerkingen heeft betreffende
de vertalingen door voornoemde
tolk. Hij heeft er geen bezwaar tegen dat de onderzoeksrechter verder
verslag uitbrengt. Geen enkele van
de aanwezige advocaten formuleert
thans bezwaren dat de onderzoeksrechter zijn verslag verder geeft »;
Overwegende dat de appelrechters, in het licht van die gegevens,
waaronder de draagwijdte van de
appelconclusie van eiser, hun beslissing dat eiser tegen de aanwezige
tolk Dalkiran geen reden van wraking aanvoerde en dat eisers recht
van verdediging niet werd miskend,
naar recht verantwoorden;
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;

Nr. 382

Nr. 382
2•

KAMER -

1° BENELUX -

ARTI'. 2 EN 3 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ
DE BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - VERZEKERING DIE ENKEL DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJI<HEID DEKT VAN DE
EIGENAAR MET U!TSLU!TING VAN !EDERE ANDERE BESTUURDER - VOERTUIG NIET TOEGELATEN TOT HET VERKEER OP DE OPENBARE WEG.

2° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - ARTI'. 2 EN 3 GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DE BENELUXOVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKEPLICHTE
RING INZAKE MOTORRIJTU!GEN - VERZEKERING DIE ENKEL DE BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID DEKT VAN DE EIGENAAR, MET UITSLUITING VAN IEDERE ANDERE BESTUURDER - VOERTU!G N!ET TOEGELATEN TOT HET VERKEER OP DE OPENBARE
WEG.

3° BENELUX -

ARTI'. 2, 3, 6, 11 EN 13 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DE BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - BEDING IN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST DAT DE DEKKING VAN DE
VERZEKERING BEPERKT TOT DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHE!D VAN DE
EIGENAAR VAN HET VERZEKERDE VOERTUIG,
MET U!TSLUITING VAN IEDERE ANDERE BESTUURDER - ONMOGELIJKHEID OM DIT BEDING TEGEN TE WERPEN AAN DE BENADEELDEN.

4° VERZEKERING

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaa t:
mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

20 maart 1991

W.A.M.-VERZEKERING - ARTI'. 2, 3, 6, 11 EN 13 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DE
BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE
VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTU!GEN- BEDING
IN EEN VERZEKERINGSOVEREENKOMST DAT
DE DEKKING VAN DE VERZEKERING BEPERKT TOT DE BURGERRCCHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR VAN
HET VERZEKERDE VOERTUIG, MET UITSLUITING VAN !EDERE ANDERE BESTUURDER ONMOGELIJKHEID OM DIT BEDING TEGEN TE
WERPEN AAN DE BENADEELDEN.
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5° BENELUX -

ARTT. 2, 3, 6, 11 EN 13 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DE BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - VERSCHILLENDE VERZEKERAARS
- VERZEKERAAR TEGEN WIE HET EIGEN
RECHT VAN DE BENADEELDE WORDT UITGEOEFEND.

6° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - ARTT. 2, 3, 6, 11 EN 13 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DE
BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE
VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - VERSCHILLENDE VERZEKERAARS - VERZEKERAAR TEGEN WIE HET EIGEN RECHT VAN DE
BENADEELDE WORDT UITGEOEFEND.

1o en 2° Op de open bare weg en op ter-

reinen die toegankelijk zijn voor het
publiek of slechts voor een beperkt
aantal personen die het recht hebben
om er te komen, mogen enkel motorrijtuigen rijden waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe
zij aanleiding kunnen geven, gedekt is
door een verzekering die beantwoordt
aan de vereisten van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; zij zijn derhalve niet toegelaten tot het verkeer
op die plaatsen wanneer alleen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de eigenaar, met uitsluiting van alle
andere bestuurders, wordt gedekt (1).
(Artt. 2 en 3 Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst.)

3° en 4° Het beding in een verzekerings-

de Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
5° en 6° Wanneer het voertuig dat de
schade heeft veroorzaakt, gedekt
wordt door een W.A.M.-verzekering die
een beding bevat waarin de dekking
wordt beperkt tot de burgerrecbtelijke
aansprakelijkbeid van de eigenaar van
bet verzekerde voertuig, met uitsluiting van iedere andere bestuurder, en dat
voertuig op het ogenblik van het ongeval bestuurd werd door een ander persoon dan de eigenaar, en die persoon,
die zelf eigenaar is van een ander
voertuig, voor dit voertuig een W.A.M.polis heeft afgesloten met een beding
dat de dekking op aanvullende wijze
uitbreidt tot bet toevallige gebruik van
een aan een derde toebeborend voertuig, wordt bet eigen recbt van de benadeelde uitgeoefend tegen de verzekeraar wiens overeenkomst de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid dekt
waartoe het in de overeenkomst aangeduide motorrijtuig dat de scbade
beeft veroorzaakt, aanleiding kan geven (3). (Artt. 2, 3, 6, 11 en 13 Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
(SCHONS E.A. T. LECOK E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6824)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 maart 1988 in het
Duits gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Verviers, rechtdoende
in hager beroep en op verwijzing, en
gelet op de in dezelfde taal gestelde
voorziening;
Gelet op het arrest van het Hof
van 17 december 1986 (4);

overeenkomst dat de dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake W.A.M.-verzekering motorrijtuigen beperkt tot de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de eigenaar van
het verzekerde voertuig, met uitsluiting
van iedere andere bestuurder, kan niet
Gelet op de op 25 juli 1988 door de
aan de benadeelden worden tegenge- eerste voorzitter gewezen beschikworpen; die regel geldt van rechtswege king, waarbij wordt beslist dat de
(2). (Artt. 2, 3, 6, 11 en 13 Gemeen- 1 - - - - - - - - - - - - - - - schappelijke Bepalingen behorende bij
(3) Zie noot 1 op vorige kolom.

(1) (2) (3) en (6) Zie Ben.GH., 30 nov. 1990
(zaak A 89/5).

(4) Cass., 17 dec. 1986, A.R. nr. 5274 (A.C.,
1986-87, nr. 237).
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rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden voortgezet;
Gelet op het arrest van het Hof
van 21 juni 1989 (5);
Gelet op het arrest van 30 november 1990 van het Benelux-Gerechtshof (6);
I. In zoverre de voorziening van
eiseres,
naamloze
vennootschap
Royale Belge, gericht is tegen de beslissingen op de door Richard Lecok
en de naamloze vennootschap Winterthur tegen haar ingestelde civielrechtelijke vorderingen:

Nr. 382

Dat, naar luid van artikel 3 van
die bepalingen, de verzekering de civielrechtelijke
aansprakelijkheid
moet dekken van de eigenaar, van
ieder houder, van iedere bestuurder
van het verzekerde motorrijtuig en
van iedere vervoerde persoon, zulks
met uitzondering van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van hen
die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig
hebben verschaft en van hen die, dit
wetende, een dergelijk motorrijtuig
zonder geldige reden gebruiken;

Dat, krachtens de artikelen 6 en
11 van die gemeenschappelijke beOver het middel, ... (7) :
palingen, de verzekering aan de benadeelde een eigen recht geeft teWat het eerste onderdeel betreft : gen de verzekeraar, en dat geen uit
Overwegende dat het onderdeel de wet of de overeenkomst van veronder meer schending aanvoert zekering voortvloeiende nietigheid,
van de artikelen 2, 3, 6, 11, eerste exceptie of verval door een verzekelid, en 21 van de wet van 1 juli 1956 raar aan een benadeelde kan worbetreffende de verplichte aansprake- den tegengeworpen;
lijkheidsverzekering inzake motorDat artikel 13 van de gemeenrijtuigen;
schappelijke bepalingen luidt als
Dat die artikelen overeenstem- volgt : « Van een bepaling van deze
men, respectievelijk, met de artike- wet kan bij bijzondere overeenlen 2, 3, 6, 11, eerste lid, en 13 van komst slechts worden afgeweken inde Gemeenschappelijke Bepalingen dien de bevoegdheid daartoe uit de
behorende bij de Benelux-Overeen- bepaling zelve blijkt »;
komst betreffende de verplichte aanOverwegende dat het Benelux-Gesprakelijkheidsverzekering
inzake rechtshof in zijn arrest van 30 nomotorrijtuigen;
vember 1990, waarin het antwoordt
op de door het Hof in zijn arrest
Overwegende dat, krachtens arti- van 21 juni 1989 gestelde vragen,
kel 2 van de bovengenoemde ge- verklaart voor recht: « Artikel 2, § 1,
meenschappelijke bepalingen, de van de Gemeenschappelijke Bepamotorrijtuigen tot het verkeer op de lingen dient aldus te worden uitgeopenbare weg slechts worden toege- legd, dat tot het verkeer op de openlaten indien de burgerrechtelijke bare weg en op terreinen die toeaansprakelijkheid waartoe zij aan- gankelijk zijn voor het publiek en
leiding kunnen geven, gedekt is op de terreinen die niet toegankelijk
door een verzekering welke aan de zijn voor het publiek maar slechts
vereisten van die gemeenschappe- voor een beperkt aantal personen,
lijke bepalingen beantwoordt;
die het recht hebben om er te komen, motorrijtuigen niet worden
toegelaten, wanneer aileen de bur(5) Cass., 21 juni 1989, A.R. nr. 6824 (A.C.,
gerrechtelijke aansprakelijkheid van
1988-89, nr. 619).
de eigenaar, met uitsluiting van alle
andere bestuurders, wordt gedekt;
(6) Zie noot 1 op vorige blz.
Noch artikel 13 noch een andere
gemeenschappelijke bepaling schrijft
(7) Zie tekst v/h middel in het arrest van 21
juni 1989, aangehaald in de vorige noot.
de nietigheid voor van de afwijken-
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de bedingen welke in strijd met dat
voorschrift in een verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen. Wel
vloeit uit artikel 13 voort dat een zodanig beding, dat ten doel heeft de
rechten van benadeelden te beknotten, niet aan deze kan worden tegengeworpen; zulks is het geval met
het met de voorschriften van artikel
3, § 1, van de Gemeenschappelijke
Bepalingen strijdige beding waarbij
de dekking van de verzekering tot
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het verzekerde motorrijtuig, met uitsluiting
van iedere andere bestuurder, wordt
beperkt;
W anneer een beding in de verzekeringsovereenkomst dat van de Gemeenschappelijke Bepalingen afwijkt, zoals het beding waarvan
hierboven sprake is, op grond van
artikel 13 van die bepalingen niet
aan de benadeelden kan worden tegengeworpen, dan geldt zulks van
rechtswege;
Het in artikel 6, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen opgenomen eigen recht van de benadeelde wordt uitoefend tegen de verzekeraar wiens overeenkomst de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
dekt, waartoe het in de overeenkomst omschreven motorrijtuig dat
de schade heeft veroorzaakt, aanleiding kan geven. De artikelen van
de Gemeenschappelijke Bepalingen
zijn niet van toepassing op de in de
vraag bedoelde verzekering die de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
dekt van een bepaalde persoon als
bestuurder van een willekeurig motorrijtuig, en bevatten geen voorschrift betreffende de rechtsgevolgen van een dergelijke verzekering
ten opzichte van de bij de wet bepaalde verzekering »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de vordering van de
burgerlijke partijen tegen de vierde
eiseres, de naamloze vennootschap
Royale Belge, toe te wijzen en hun
vordering tegen de naamloze vennootschap Groupe Drouot te verwerpen, op grond dat « (laatstgenoem-
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de), indien zij de slachtoffers had
schadeloosgesteld, verhaal zou kunnen uitoefenen op de verzekeringsnemer Lecok », gelet op het beding
<< exclusief gebruik » in de tussen
haar en haar verzekerde afgesloten
polis, beslist dat bovengenoemd beding van exclusief gebruik, waarbij
de verzekeringsovereenkomst wordt
beperkt tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar met
uitzondering van iedere andere bestuurder, aan de benadeelde derde
kan worden tegengeworpen;
Dat de bestreden beslissing, door
bovendien in aanmerking te nemen
dat de bestuurder Patrick Schons,
zelf eigenaar van een ander voertuig, « bij de Royale Belge slechts
een aanvullende polis inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid had
afgesloten voor het geval dat het ongeval door de Royale Belge zou
moeten worden gedekt >>, door daaruit af te leiden dat de benadeelde
derden, slachtoffers van het door
Patrick Schons veroorzaakte ongeval, hun rechtsvordering dienen in
te stellen tegen de naamloze vennootschap Royale Belge en niet tegen de naamloze vennootschap
Drouot, gelet op het beding van
'« exclusief gebruik » in de tussen
laatstgenoemde en haar verzekerde
afgesloten polis, niet enkel beslist
dat dit beding aan de benadeelde
derden kan worden tegengeworpen,
maar ook dat deze tegenwerpbaarheid kan afhangen van omstandigheden, onder meer deze dat de
civielrechtelijke
aansprakelijkheid
van de bestuurder door een andere
polis wordt gedekt;
Dat het bestreden vonnis aldus de
artikelen 6, 11, eerste lid, en 13 van
de bovenaangehaalde gemeenschappelijke bepalingen schendt;
Dat ten slotte het bestreden vonnis uit de bovenstaande overwegingen afleidt dat de eiser Richard Lecok met zijn verzekeraar, de naamloze vennootschap Groupe Drouot,
een rechtsgeldige overeenkomst
heeft gesloten waardoor het hem
mogelijk werd een voertuig tot het
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verkeer op de openbare weg toe te
laten, zonder dat de civielrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe dit aanleiding kan geven gedekt was door
een verzekering die de civielrechtelijke aansprakelijkheid van aile bestuurders dekte; dat aldus de bestreden beslissing de artikelen 2 en 3
van de boven aangehaalde gemeenschappelijke bepalingen alsook artikel 18 van de bovenvernoemde wet
van 1 juli 1956 schendt; dat de bestreden beslissing aldus de artikelen
2 en 3 van de boven aangehaalde
gemeenschappelijke bepalingen alsook artikel 18 van de bovengenoemde wet van 1 juli 1956 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

van de h. Velu, eerste advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Bruyn en De
Gryse.
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20 maart 1991

1° VERZEKERING

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het middel
van de eiseres Royale Beige, dat
niet zou kunnen leiden tot ruimere
cassatie of tot cassatie zonder verWIJzmg, vernietigt het bestreden
vonnis, in zoverre het met bevestiging van het beroepen vonnis de
vierde eiseres Royale Beige, veroordeelt tot schadeloosstelling van
de verweerder Richard Lecok en de
verweerster, naamloze vennootschap
Winterthur; verwerpt de voorzieningen voor het overige; verklaart het
arrest bindend voor de naamloze
vennootschap Groupe Drouot; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers Patrick Schons,
Richard Schons en Marie-Rose
Vluggen, ieder in de kosten van hun
voorziening; laat het overige gedeelte van de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Eupen, zitting houdende in
hager beroep.
20 maart 1991
2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever: de
h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie

W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN
DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR
VAN DE VOOR HET ONGEVAL VERANTWOORDELIJKE PERSOON - VERJARING.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN - RECHTSTREEKSE VORDERING
VAN DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE VOOR HET ONGEVAL VERANTWOORDELIJKE PERSOON.

1° en 2° De rechtstreekse vordering van
de benadeelde tegen de verzekeraar
van de voor het ongeval verantwoordelijke persoon verjaart door verloop van
drie jaar, te rekenen van het feit waaruit de schade is ontstaan, zelfs als het
feit een overtreding van de strafwet is
en de rechtstreekse vordering voor het
strafgerecht wordt ingesteld,- de verjaring van die rechtstreekse vordering
wordt niet gestuit overeenkomstig art.
22 V.T.Sv., maar overeenkomstig a!'t.
10 W.A.M.-wet (1). (Artt. 6, 9 en 10
W.A.M.-wet.)

(1) Zie Ben.GH., arrest nr. A 89/2 van 21
dec. 1990 in zake Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten t. Dedeyne, Verzekeringsmaatschappij De Schelde N.V.; Cass., 26 jan. 1978
(A.C., 1978, 633), 2 okt. 1981 (ibid., 1981-82, nr.
83), 6 april 1989, A.R. nr. 6207 (ibid., 1988-89,
nr. 435), en 31 jan. 1991, A.R. nr. 8843 (ibid.,
1990-91, supra, nr. 289).
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(MACIAG, DE SOCIALE VOORZORG C.V. T. HAlDON, DRADON, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN, ARIMONT, GROEP JOSI N.V.;
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. MACIAG; GROEP JOSI N.V. T. MACIAG, DE
SOCIALE VOORZORG C.V.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7230)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1988
door het Hof van. Beroep te Luik gewezen;
V. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Groep Josi,
gedwongen tussengekomen partij :

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de cooperatieve vennootschap
De Sociale Voorzorg tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel: schending van de artikelen 6, 9 (inzonderhied 9, derde, vierde, vijfde en zesde lid) en 10 (inzonderheid 10, eerste lid) van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 3, 4, 21, 26, 27, 28 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 21, 25, 26, 27 en 28 zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
30 mei 1961,
doordat het arrest, na de door eiseres,
de naamloze vennootschap Groep Josi,
tegen de vorderingen van de burgerlijke
partijen opgeworpen verjaringsexceptie
te hebben verworpen, zonder evenwel
vast te stellen dat er een grond tot stuiting van de verjaring bestond noch dat
eiseres zelf een (misdrijf) had gepleegd,
haar, in solidum· met haar verzekerde
Haidon, veroordeelt tot vergoeding van
de helft van de schade, die de verweerder Maciag en de verweerster, de Sociale
Voorzorg, hadden geleden ten gevolge
van een ongeval dat was gebeurd op 23
augustus 1983, zegge meer dan drie jaar
v66r de op 23 december 1986 aan eiseres
betekende dagvaarding tot tussenkomst
en de op 1 oktober 1986 door de verweerder Maciag en de verweerster, de Sociale
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Voorzorg, tegen de verzekerde van eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, op grond dat het, bij de omschrijving van de rechtsvordering van de
verweerders, overweegt dat het « in geen
geval gaat om een rechtstreekse vordering maar om een regresvordering van
de verzekerde tegen diens verzekeraar
en om een burgerlijke rechtsvordering
die is ingesteld binnen de voor een burgerlijke rechtsvordering wegens een misdrijf geldende verjaringstermijn >>, en de
gronden overneemt van de eerste rechter
die dienaangaande had beslist dat « te
dezen de tegen de naamloze vennootschap, Groep Josi, gerichte dagvaarding
niet is uitgebracht op grond van artikel
6, maar van artikel 9, derde en vierde
lid, van die wet >> (zijnde de wet van 1 juli 1956) en dat << bovendien die rechtsvordering is ingesteld ten verzoeke van de
verzekerde >>,

derde onderdeel, krachtens artikel 10
van de wet van 1 juli 1954 (lees 1956) betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in zake motorrijtuigen,
de rechtstreekse vordering die het
slachtoffer van een ongeval op grond van
artikel 6 van die wet tegen de verzekeraar kan instellen verjaart door verloop
van drie jaar te rekenen van het feit
waaruit de schade is ontstaan, zelfs als
dat feit een overtreding van de strafwet
is en de rechtstreekse vordering met toepassing van artikel 9 van die wet voor de
strafgerechten wordt ingesteld (schending van alle, in het middel opgegeven
wetsbepalingen) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de civielrechtelijke vordering van het slachtoffer
tegen de voor een misdrijf verantwoordelijke persoon los staat van
diens rechtsvordering tegen de verzekeraar van de voor het ongeval
aansprakelijke persoon;
Dat de veroordeling van eiseres
om de verweerders te vergoeden
voor de door hen geleden schade
wettelijk gegrond is op de krachtens
artikel 6 van de W.A.M.-wet aan de
benadeelde
persoon
toegekende
rechtstreekse vordering;
Overwegende dat krachtens die
wetsbepaling het slachtoffer van een
verkeersongeval een rechtstreekse
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vordering kan instellen tegen de
verzekeraar van de voor het ongeval
aansprakelijke persoon; dat die
vordering met toepassing van artikel 10 van die wet, verjaart door
verloop van drie jaar te rekenen van
het, feit waaruit de schade is ontstaan, zelfs als het feit een overtreding is van de strafwet en de rechtstreekse vordering met toepassing
van artikel 9 van bovengenoemde
wet voor de strafgerechten wordt ingesteld;
Dat, volgens het tweede lid van
bovenaangehaald artikel 10, de handelingen die de verj aring van de
rechtsvordering van de benadeelde
tegen de verzekerde stuiten, de verjaring van de rechtsvordering van
de benadeelde tegen de verzekeraar
stuiten;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij niet hebben nagegaan of
de in artikel 10 van die wet bedoelde verjaring is gestuit in de zin van
dat artikel, hun beslissing niet naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat de op de
voorziening van de eiseres naamloze
vennootschap Groep Josi uitgesproken vernietiging van de beslissing
op de tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de niet definitieve beslissing op de door de
eiser Stanislaw Maciag tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke vordering, nu die beslissing om dezelfde reden onwettig is, en zulks
ondanks de door genoemde eiseres
en de eiser Maciag zonder berusting
gedane afstand;

Nr. 384

voorziening van de eiser Stanislaw
Maciag, in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de door hem
tegen de verweerder Gilbert Haidon
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de door de
burgerlijke partijen Serge Arimont,
Ariane Dradon, Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten en Gilbert
Haidon tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen; vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
de naamloze vennootschap Groep
Josi veroordeelt tot betaling van
schadevergoeding aan de burgerlijke partijen Stanislaw Maciag en
de Sociale Voorzorg alsook tot de
kosten van het hoger beroep; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers Stanislaw Maciag, de naamloze vennootschap De Sociale Voorzorg en
de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, ieder van hen in de kosten van zijn voorziening; laat het
overige gedeelte van de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Houtekier en Van Ommeslaghe.

Nr. 384
2•

Om die redenen, ongeacht het eerste en het tweede onderdeel van het
middel van de eiseres naamloze vennootschap Groep Josi, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, verleent akte van de afstand van de

KAMER -

20 maart 1991

GEMEENTE -

GEMEENTEVERORDENING BEKENDMAKING - BEWIJS.

Bij gebrek aan K.B. waarbij de wijze
wordt bepaald waarop het feit en de
datum van de bekendmaking van de
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Nr. 384

gemeenteverordeningen moeten worden vastgesteld, mag het bewijs van
deze bekendmaking door alle middelen
rechtens worden geleverd (1). (Art. 102
Gemeentewet; art. 114, tweede lid,
nieuwe Gemeentewet (2); wet van 26
mei 1989; K.B. 24 juni 1988.)

(FORTEMPS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8698)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 oktober 1990 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;

Overwegende dat eiseres niet betoogt dat het gemeentereglement op
grond waarvan zij is veroordeeld,
niet bestaat of niet regelmatig zou
zijn bekendgemaakt; dat zij enkel
aanvoert dat het bewijs van het bestaan en van de bekendmaking van
dat reglement niet is geleverd overeenkomstig de wet;
Overwegende dat naar luid zowel
van artikel 102 van de Gemeentewet van 30 maart 1836 als van artikel 114, tweede lid, van de nieuwe
Gemeentewet, van de bekendmaking en van de datum der bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad of
van het college van burgemeester
en schepenen moet blijken op de bij
koninklijk besluit te bepalen wijze;
(1) Cass., 18 dec. 1984, A.R. nr. 8161 (A.C.,
1984-85, nr. 244); zie Cass., 14 jan. 1952 (ibid.,
1952, 230), en 4 dec. 1990, A.R. nr. 3889 (1b1d.,
1989-90, supra, nr. 177).
(2) Art. 114 van de nieuwe Gemeentewet is
gewijzigd bij de wet van 8 apnl 1991.
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Overwegende dat tot op heden
geen enkel koninklijk besluit de wijze heeft bepaald waarop zulks moet
geschieden; dat dus het bewijs van
die feitelijke omstandigheid door aile middelen rechtens mag worden
geleverd; dat de rechter op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde beoordeelt van de met dat
doel overgelegde bewijzen;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, door te vermelden << dat
te dezen de gemeentesecretaris door
het politieregelement mede te ondertekenen heeft doen blijken van
het bestaan en van de bekendmaking van het politiereglement, dat
derhalve het bestaan van het aangevoerde reglement genoegzaam blijkt
uit de overgelegde stukken », haar
beslissing wettig verantwoordt;
Dat de middelen, in zoverre zij
kritiek oefenen op de beoordeling
van de feiten door de rechter, niet
ontvankelijk zijn en voor het overige falen naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Tassin,
Charleroi.
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Nr. 385
ze

KAMER -

20 maart 1991

1° MISDRIJF-

BEDROG- ART. 507, TWEEBESTANDDELEN.

DE LID, SW. -

2° MISDRIJF DE LID, SW. -

BEDROG - ART. 507, TWEEBESTANDDELEN.

1° T.a.v. de vernietigde, beschadigde of

weggemaakte roerende goederen waarvan sprake is in art. 507, tweede lid,
Sw. moet een maatregel zijn uitgevaardigd als bedoeld in art. 223 B. W.; de
rechterlijke beslissing waarbij die
maatregel wordt bevolen, hoeft evenwei niet in kracht van gewijsde te zijn
gegaan; het is voldoende dat ze uitvoerbaar is (1). (Artt. 1029 en 1253bis
Ger.W.)

zo

Voor het bestaan van een overtreding
van art. 507, tweede lid, Sw., is niet
vereist dat de in art. 223 B. W. bedoelde
maatregel, die een bestanddeel is van
die overtreding, aan de beklaagde is
betekend; het is voldoende dat hij er
kennis van genomen heeft (2).
(C ... T. A... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8701)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 1347, op 17 oktober
1990 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Over het tweede middel:

Overwegende dat het middel, in
zoverre het geen betrekking heeft
op de bestreden beslissing of de feitelijke beoordeling van de gegevens
van de zaak door de feitenrechter
bekritiseert, niet ontvankelijk is;
(1) Zie Cass., 22 sept. 1981, A.R. nr. 6975
(A.C., 1981-82, nr. 55).
(2) Zie Cass., 20 maart 1961 (Bull., en Pas.,
1961, I, 789).

Nr. 385

Overwegende voor het overige dat
in de aangevoerde grieven in feite
wordt betoogd dat de beslissing
waarbij eiser wordt veroordeeld wegens overtreding van artikel 507,
tweede lid, van het Strafwetboek,
niet naar recht is verantwoord, aangezien ten aanzien van de vernietigde, beschadigde of weggemaakte
roerende voorwerpen waarover die
wetsbepaling spreekt een maatregel
als bedoeld in artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek moet zijn getroffen, wat, volgens eiser, te dezen
niet het geval is, nu de door de vrederechter te Oudergem, met toepassing van dat artikel 223, gewezen beschikking van 28 juni 1985 door het
appelgerecht op 23 december 1985 is
gewijzigd en hem bovendien niet regelmatig is betekend;
Overwegende, enerzijds, dat artikel 507, tweede lid, van het Strafwetboek veronderstelt dat ten aanzien van de daarin bedoelde roerende voorwerpen een maatregel als
bedoeld in artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek is uitgevaardigd,
doch niet vereist dat de rechterlijke
beslissing waarbij die maatregel
wordt bevolen, in kracht van gewijsde is gegaan; dat het voldoende is
dat de rechterlijke beslissing uitvoerbaar is;
Overwegende dat uit artikel
1253bis juncto artikel 1029 van het
Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de
beschikking van de vrederechter
waarbij uitspraak is gedaan over
een op artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering,
uitvoerbaar is bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder
borgstelling, tenzij de rechter anders heeft beslist;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende, anderzijds, dat voor
het bestaan van een overtreding van
artikel 507, tweede lid, van het
Strafwetboek niet wordt vereist dat
de maatregel als bedoeld in artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek, die

Nr. 386
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een bestanddeel is van die overtreding, aan de beklaagde is betekend;
dat het voldoende is dat hij ervan
kennis gekregen heeft;
Dat ook in dat opzicht het middel
faalt naar recht;
Overwegende derhalve dat het hof
van beroep, door te vermelden dat
eiser << niet betwist kennis te hebben gekregen van de beschikking
van de vrederechter », zodat << niet
hoeft te worden nagegaan of de betekening van de beschikking al dan
niet regelmatig was », en door op
grond van een feitelijke beoordeling
van de gegevens van de zaak te beslissen << dat die beschikking op het
ogenblik van de feiten, die dagtekenen van v66r de wijziging van de
beschikking door de appelrechters,
regelmatig en uitvoerbaar was niettegenstaande voorziening », de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 386
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ONTVOERING VAN EEN KIND AFGIITE VAN EEN KIND STANDDELEN.

MISDRIJF -

NIETBE-
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Het misdrijf « niet-afgifte van een kind »
vereist niet dat de rechterlijke beslissing waarin uitspraak is gedaan over
de bewaring van een kind, in kracht
van gewijsde is gegaan; het is voldoende dat die beslissing uitvoerbaar is (1).
(Art. 369bis, inz. vierde lid, Sw.; art.
1039, inz. tweede lid, Ger.W.)
(C ... T. A. .. )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8702)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het tweede en derde middel :
Overwegende dat de in de middelen aangevoerde grieven voor het
merendeel betrekking hebben op na
8 januari 1987 gepleegde feiten
waarvoor eiser is vrijgesproken;
Dat de middelen in zoverre niet
ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;
Overwegende voor het overige dat
eiser in zijn grieven aan het hof van
beroep verwijt dat het hem heeft
veroordeeld op grond van een rechterlijke beslissing waartegen hoger
beroep is ingesteld;
Overwegende dat de tegen eiser
bewezen verklaarde overtreding van
artikel 369 bis, vierde lid, van het
Strafwetboek niet vereist dat de
rechterlijke beslissing waarbij uitspraak is gedaan over de bewaring
van het kind in kracht van gewijsde
is gegaan; dat het voldoende is dat
die beslissing uitvoerbaar is;
Overwegende dat te dezen de
rechterlijke beslissing waarop het
hof van beroep de veroordeling van
eiser gebaseerd heeft, de beschikking is die de voorzitter van de
(1) Zie Cass., 22 sept. 1981, A.R. nr. 6975
(A.C., 1981-82, nr. 55).
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rechtbank van eerste aanleg op 27
november 1986 in kort geding gewezen heeft;
Dat naar luid van artikel 1039, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de beschikkingen in kort geding uitvoerbaar zijn
bij voorraad, niettegenstaande verzet of hoger beroep, en zonder borgtocht, als de rechter niet bevolen
heeft dat er een wordt gesteld;
Dat de middelen, in zoverre zij
ontvankelijk zijn, falen naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

1o Elke beslissing van de rechter over
een geschil is een beschikkend gedeelte, ongeacht de plaats ervan in de
tekst van het vonnis of arrest en ongeacht de vorm waarin zij is gesteld (1).
2° Er bestaat grand tot uitlegging van
een rechterlijke beslissing, wanneer
uit de vermeldingen ervan overduideJijk blijkt dat een zelfde veroordeling
bij wijze zowel van een voorlopige als
van een definitieve beslissing wordt
uitgesproken. (Impliciet.) (Artt. 793 en
794 Ger.W.)

(NAVIGA N.V. E.A. T. DESMET E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8716)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
20 maart 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 387
2•

KAMER -

20 maart 1991

1° VONNISSEN EN ARRESTEN GEMENE BEGRIPPEN DEELTE - BEGRIP.

ALBESCHIKKEND GE-

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

ALGEMENE BEGRIPPEN - UITLEGGING EN VERBETERING - UITLEGGING - BEGRIP.

Overwegende dat het arrest van
18 mei 1986, met bevestiging van
het beroepen vonnis, enerzijds, beslist dat de vorderingen van de burgerlijke partijen, thans eiseressen,
strekkende tot veroordeling van de
verweerders tot een provisionele
vergoeding van een frank (( gegrond
zijn » en, anderzijds, die verweerders veroordeelt tot (( een frank »;
Overwegende dat elke beslissing
van de rechter over een geschil een
beschikking is, ongeacht de plaats
ervan in het vonnis of arrest; dat uit
de bovenstaande vermeldingen overduidelijk blijkt dat de veroordeling
van de verweerders zowel een proV:sionele als een eindveroordeling is;
Overwegende dat het bestreden
arrest, door te beslissen dat de vordering tot verbetering niet gegrond
was, nu die vordering « ertoe strekte
een niet dubbelzinnige beslissing te
doen herzien en een hoger dan het
(1) Zie Cass., 22 dec. 1987, A.R. nr. 1642
(A.C., 1987-88, nr. 253), en 31 okt. 1990, A.R. nr.
8420 (ibid., 1990-91, supra, nr. 119).

Nr. 388
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geraamde schadebedrag te verkrijgen >>, niet naar recht verantwoord
is;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

(LARRANAGA BRA, ROYALE BELGE N.V.
T. « K.M.K. » P.V.B.A.)

(A.R. nr. 8898}
21 maart 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Rappe, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden- GeJijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; la '::lt de kosten ten laste van de
Staat; verwij st de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
20 maart 1991 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Hutzler en G. Coene, Brussel.

Nr. 389
1•

KAMER -

1° ZIEKTE- EN
ZEKERING -

21 maart 1991
INVALIDITEITSVER-

ALGEMENE BEGRIPPEN ART. 70, § 2, V!ERDE LID, Z.I.V.-WET - VERZEKERINGSINSTELLING
INDEPLAATSTREDING VAN DE RECHTHEBBENDE - GRENZEN.

2° INDEPLAATSSTELLING -

ZIEKTEEN INVALIDITEITSVERZEKERING - ART. 70,
§ 2, VIERDE LID, Z.l.V.-WET - GRENZEN VAN
DE INDEPLAATSSTELLING.

1o en 2° Ingevolge art. 70, § 2, vierde lid

Nr. 388
1•

KAMER -

21 maart 1991

WEGVERKEER

- WEGVERKEERSREGLEMENT - ART. 12.4 - UITVOEREN VAN EEN
MANEUVER DOOR TWEE BESTUURDERS.

Het voorschrift van art. 12.4 Wegverkeersreglement geldt enkel t.o.v. weggebruikers die zelf geen maneuver uitvoeren; de onderlinge verplichtingen
van bestuurders die elk een maneuver
uitvoeren, worden geregeld door andere bepalingen van het Wegverkeersreglement (1).

Noot arrest nr. 388 :
(1) Cass., 4 okt. 1984, A.R. nr. 4333 (A.C.,
1984-85, nr. 94).

(1}, Z.I. V.-wet,treedt de verzekeringsinstelling die de prestaties van deze verzekering heeft verleend, rechtens in de
plaats van de rechthebbende tot beloop
van het bedrag van die prestaties; nu
de rechten en rechtsvorderingen van
de oorspronkelijke schuldeiser aan de
gesubrogeerde worden overgedragen
door de betaling van de prestaties, en
dus op het tijdstip van die betaling,
kan die overdracht geen betrekking
hebben op rechtsvorderingen waarover
de oorspronkelijke schuldeiser op dat
tijdstip niet beschikte (2}.
Noten arrest nr. 389 :
(1) Thans art. 76quater, § 2, tweede lid.
(2) Zie Cass., 10 mei 1957 (Bull. en Pas.,
1957, I, 1088) en de noot 3, en ook de noot M.
Gevers onder dit arrest, R.C.J.B., 1958, biz. 6
e.v., inz. biz. 18; Cass., 17 maart 1967 (A.C.,
1967, 885) en de noot J.Ch. De Preter onder dit
arrest, R.C.J.B., 1967, biz. 417, e.v., inz. biz. 424
tot 426; Cass. 22 juni 1988, A.R. nr. 6270 (A.C.,
1987-88, nr. 652) en de noot 1; J. Mestre, « La
subrogation personnelle "• Parijs 1979, biz. 393,
nr. 338.
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(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN T. EGGERMONT, DE TANDT,
THEMIS N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8958)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 9 april 1987 en 9 februari 1989 door het Hof van Beroep
te Bergen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 70, § 2, vierde lid, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van 9 april 1987 beslist dat de rechtsvordering tot betaling
van de daguitkeringen, die eiser, verzekeringsinstelling die in de rechten van
de getroffene is getreden, tegen de verweerders heeft ingesteld geen actio judicati maar een aquilische rechtsvordering
is, op grond : « dat de oorzaak van de actio judicati een veroordelend vonnis is
en dat zij aan eiser wordt verleend bij
niet-uitvoering van de veroordeling; (...)
dat zulks te dezen niet het geval is; dat
de strafrechter weliswaar de derden-aansprakelijken en hun verzekeringsmaatschappijen (de verweerders) heeft veroordeeld om aan de getroffene de materii:\le beroepsschade te betalen, inclusief
de daguitkeringen die de ziekteverzekeraar (eiser) heeft betaald, aangezien zij
niet werden afgetrokken; dat hij evenwel
geen uitspraak heeft gedaan over het
recht van die verzekeraar op terugbetaling van die vergoedingen en geen enkele veroordeling te zijnen voordele heeft
uitgesproken; (... ) dat ten slotte, de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (de derde verweerster) van de
derde-aansprakelijken aile bedragen van
de veroordeling aan de getroffene heeft
betaald, zodat er te dezen geen moeilijkheden bij de uitvoering zijn; (... ) dat de
door de gesubrogeerde verzekeraar uitgeoefende rechtsvordering dus geen actio judicati is maar de rechtsvordering
waarover de getroffene beschikt om vergoeding te verkrijgen, te weten de acquilische rechtsvordering »,
terwijl, eerste onderdeel, de subrogatie
die is ingevoerd bij artikel 70, § 2, vierde
lid, van de wet van 9 augustus 1963 ten
voordele van dt verzekeringsinstelling
die de door de verzekering gedekte scha-

Nr. 389

de heeft betaald, tot gevolg heeft dat die
instelling, ten belope van de betaalde
vergoeding, de schuldvordering, met aile
bestanddelen en nevenrechten, overneemt van de verzekerde tegen de schadeverwekker of tegen elke persoon die
met hem voor de vergoeding ervan moet
instaan; de actio judicati waarover de getroffene beschikt tegen de personen die
werden veroordeeld tot vergoeding van
zijn schade een nevenrecht is van de
schuldvordering die samen daarmee
wordt overdragen aan de verzekeringsinstelling die in de rechten van de getroffene is getreden; het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de strafrechter de
verweerders weliswaar heeft veroordeeld
om aan de getroffene de materii:\le beroepsschade te betalen, inclusief de door
de verzekeringsinstelling betaalde daguitkeringen, overweegt dat de rechtsvordering van de verzekeringsinstelling die
de betaling beoogt, door de verweerders,
van de daguitkeringen die de instelling
aan de getroffene heeft uitgekeerd, geen
actio judicati is omdat het vonnis waarvan de uitvoering wordt gevraagd geen
uitspraak heeft gedaan over het recht
van die instelling op terugbetaling van
die uitkeringen en geen enkele veroordeling te haren voordele heeft uitgesproken, de gevolgen van de wettelijke indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling in de rechten en rechtsvorderingen
van de getroffene miskent (schending
van artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, ingevolge artikel 70, § 2, vierde lid, van
de Ziekte- en Invaliditeitswet, dat te
dezen van toepassing is, de verzekeringsinstelling die de prestaties van
de verzekering heeft verleend rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende tot beloop van het bedrag
van de prestaties; dat, nu de overdracht van de rechten en rechtsvorderingen van de oorspronkelijke
schuldeiser aan de gesubrogeerde
door de betaling van de prestaties
gebeurt, en dus op het ogenblik van
die betaling, die overdracht geen betrekking kan hebben op rechtsvorderingen waarover de oorspronkelijke schuldeiser op het ogenblik
van die betaling nog niet beschikte;
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Overwegende dat, anderzijds, de
actio judicati de rechtsvordering is
die aan de eiser, hier de getroffene,
wordt toegekend bij niet-uitvoering
van een vonnis;
Overwegende dat het bestreden
arrest erop wijst dat de strafrechter
de verweerders heeft veroordeeld
« tot betaling aan de getroffene van
de materiele schade inclusief de
daguitkeringen die de ziekteverzekeraar heeft betaald, aangezien die
niet werden afgetrokken »; dat het
arrest bijgevolg vaststelt dat de vergoedingen, waarop de « rechtsvordering tot terugbetaling » van eiser betrekking heeft, door laatstgenoemde
aan de getroffene zijn betaald v66r
het veroordelende vonnis van de
correctionele rechtbank; dat de getroffene, op het ogenblik van die betalingen, dus v66r dat vonnis, tegen
de derden-aansprakelijken aileen de
burgerlijke rechtsvordering gegrond
op het misdrijf (actio ex delicto) kon
uitoefenen, maar nog niet de actio
judicati;
Dat daaruit volgt dat de beslissing
dat de door eiser, de gesubrogeerde
verzekeraar, ingestelde rechtsvordering niet de actio judicati is, niet onwettig is;
Dat het onderdeel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 maart 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Draps en De Gryse.
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1• KAMER - 22 maart 1991

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - OPENBAAR ONDERZOEK.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

ALGEMENE BEGR!PPEN - VAN DE STAAT GEVORDERDE VERGELDINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN - TEGENWERPBARE BELASTINGAANGIFTEN.

3o INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEG RIP.

40

GRONDWET - ART. 11 - ONTEIGENING
TEN ALGEMENEN NUTTE BILLIJKE EN
VOORAFGAANDE SCHADELOOSSTELLING
TEGENWERPBARE BELASTINGAANGIFTEN.

5° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - VERGOEDING - TEGENWERPBARE BELASTINGAANGIFTEN.

1° De administratieve formaliteit van het
openbaar onderzoek, voorgeschreven
door de wet van 27 mei 1870, dient niet
te worden vervuld wanneer de onteigening gebeurt met toepassing van de
Onteigeningswet van 26 juli 1962 (1).
2° De van de Staat gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen worden berekend op grand van de aangiften van
de laatste drie jaren. (Art. 239, eerste
lid, W.I.B.)
3° De belasting en de aangifte inzake de
bedrijfsinkomsten worden vastgesteld
op grand van de netto-inkomsten van
de belastingplichtige. (Artt. 43 en 68
W.I.B.)

(1) Zie F. WASTIELS, Administratief Goederenrecht, nr. 359; L. BELVA-A. COENRAETS-G.
BELVA, « L'expropriation pour cause d'utilite
publique », in Les Novelles, Droit administratif, VII, 19802 , nr. 399; PAUL SIBILLE, « L'expropriation pour cause d'utilite publique par voie
d'extreme urgence », in Pand. per., 1939, p.
204; G. SUETENS-BOURGEOIS, « Onteigeningen »,
in R. W., 1986-88, blz. 65 tot 73, nr. 30.
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4° en 5° Uit de toepassing van art. 239
WI.B., volgens hetwelk de onteigeningsvergoeding onder meer wordt
vastgesteld aan de hand van de belastingaangiften, volgt niet noodzakelijk
dat de aldus berekende onteigeningsvergoeding niet overeenstemt met de
billijke en voorafgaande schadeloosstelling, bedoeld in art. 11 Gw. (2).
(CLAREBOUT, BOERAEVE
T. VLAAlVIS GEWEST, WEGENFONDS)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 28 van de wet van 29 maart
1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, 5, de
artikelen 1 en 3, van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de
bouw van de autosnelwegen, 1, 2, 3, 4, 5,
6 en 7 van de wet van 27 mei 1870 (houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening
ten algemenen nutte),
doordat het arrest het hoger beroep
ongegrond verklaart en met betrekking
tot het door eisers ingeroepen verweer
volgens hetwelk artikel 28 van de Stedebouwwet, dat bepaalt dat indien het onteigeningsplan zoals in casu na het plan
van aanleg wordt opgemaakt, het aan
een onderzoek wordt onderworpen in de
vorm en binnen de termijnen bepaald in
de artikelen 3 tot 6 van de wet van 27
mei 1870, ook van toepassing is bij onteigening overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, omdat die wet enkel betrekldng
heeft op de gerechtelijke procedure, en
de administratieve procedure, als voorzien in de wet van 27 mei 1870, hernomen in artikel 28 van de Stedebouwwet,
ongemoeid laat, verwerpt op de volgende
gronden: « Wat de voorwaarden betreft
in verband met de substantiele vormen
van de administratieve procedure, bepaalt de wetgever in artikel 5.1 van de
wet van 26 juli 1962 dat de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte
slechts mag worden toegepast na machti-

(2) Zie Cass., 21 okt. 1983, A.R. nr. 3831
(A.C, 1983-84, nr. 102).
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ging door de Koning. Het koninklijk besluit en het plan van de te onteigenen
percelen dienen ter griffie van het vredegerecht te worden neergelegd (:;~rtikel 5.3
van de wet van 26 juli 1962). Daarentegen eist voormelde wet geen openbaar
onderzoek, zoals beschreven in de wet
van 27 mei 1870; dit onderzoek was trouwens al afgeschaft door vroegere wetten
op de hoogdringendheid (cfr. J.M. Quintin, De concessie van autosnelwegen.
Onteigeningen om redenen van algemeen nut in Pro Civitate, Verzameling
sociale wetenschappen, nr. 2, 1965, blz.
71; Sibille, De onteigening om redenen
van algemeen nut bij hoogdringendheid,
in Pand Per., 1938, blz. 204). Uit de artikelen 5.1 en 5.3 van de wet van 26 juli
1962 blijkt aldus dat de rechtspleging inzake onteigening ten algemenen nutte
bij hoogdringende omstandigheden een
geheel vormt en geen gedeeltelijke wetgeving is, die, meer bepaald op administratiefrechtelijk gebied, zou moeten worden aangevuld door een beroep te doen
op andere wetten (vlg. Mons, 10.12.1985,
J.T., 1986, blz. 669-670; zie tevens artikel
34, alinea 2, van de wet van 29 maart
1962). Zulks wordt trouwens bevestigd
door artikel 3 van de vroeger vigerende
wetgeving, namelijk de besluitwet van 3
februari 1947 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte
- dewelke werd ingetrokken en vervangen door artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 -; in voormeld artikel 3 worden de
op administratiefrechtelijk vlak te vervullen formaliteiten beschreven. Uit hetgeen voorafgaat blijkt te genoege van
recht dat artikel 28 van de wet van 29
maart 1962 ter zake geen toepassing
vindt zodat de door appellanten ingeroepen exceptie van onwettelijkheid van de
onteigening ongegrond is >>,
terwijl, overeenkomstig artikel 28 van
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw, het onteigeningsplan
dat na het plan van aanleg wordt opgemaakt, aan een onderzoek wordt onderworpen in de vorm en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 3 tot 6 van
de wet van 27 mei 1870; het Hof van Beroep te Gent in het tussenarrest van 5
februari 1987 heeft vastgesteld dat het
onteigeningsbesluit van 21 november
1977 niet anders kan zijn dan een uitvoering van het ontwerp-gewestplan; het
onteigeningsbesluit van 21 november
1977 derhalve overeenkomstig artikel 28
van de Stedebouwwet aan een vooraf-
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gaand openbaar onderzoek diende te
worden onderworpen; zoals door eisers
uiteengezet in hun beroepsconclusie, de
onteigeningswetten
opeenvolgende
steeds een onderscheid hebben gemaakt
tussen de administratieve procedure
enerzijds en de gerechtelijke procedure
anderzijds; de basiswet van 8 maart 1810
inderdaad een afzonderlijke titel voorbehoudt voor de « Administratieve bepalingen met betrekking tot de onteigening »
(Titel II) en voor « Procedure voor de
rechtbank » (Titel III); de wet van 8
maart 1810 wat betreft de gerechtelijke
procedure, werd vervangen door de wet
van 17 april 1835 terwijl de administratieve procedure werd gewijzigd door de
wet van 27 mei 1870 waarnaar artikel 28
van de Stedebouwwet verwijst; artikel 5
van de wet van 26 juli 1962 enkel betrekking heeft op de « rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte >>, zodat de
in de Stedebouwwet en in de wet van 27
mei 1870 voorgeschreven administratieve
procedure door die wet niet wordt gewijzigd of opgeheven; het feit dat tot onteigening wordt overgegaan overeenkomstig de voorschriften van de wet van 26
juli 1962 derhalve aan de toepasselijkheid van voornoemd artikel 28 van de
Stedebouwwet geen afbreuk doet; zodat
het arrest, door te beslissen dat de wet
van 26 juli 1962 inzake onteigening ten
algemenen nutte bij hoogdringende omstandigheden een geheel vormt en op administratiefrechtelijk gebied niet met andere wetten moet worden aangevuld,
hoewel uit geen enkele bepaling (oak
niet artikel 5.1 of 5.3) van die wet blijkt
dat die oak op de administratieve procedure betrekking heeft, al de in het middel aangeduicie wetsbepalingen schendt:

Overwegende dat het middel stelt
dat, wanneer zoals te dezen het hof
van beroep aanneemt, een onteigening gebeurt ingevolge de voorschriften van een ontwerp-gewestplan, alsdan toepassing vindt de
bepaling van artikel 28, tweede lid,
van de Stedebouwwet, die verwijst
naar de administratieve formaliteit,
namelijk een openbaar onderzoek,
die overeenkomstig de artikelen 3
tot 6 van de wet van 27 mei 1870
moet worden vervuld alvorens het
koninklijk besluit tot onteigening
ten algemenen nutte kan worden genomen;
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Overwegende dat artikel 34, tweede lid, van de Stedebouwwet bepaalt
dat, wanneer het volstrekt noodzakelijk is onmiddellijk bezit te nemen van een perceel of groep van
percelen, en de Koning dit vaststelt
in het besluit dat aan het onteigeningsplcm bindende kracht verleent
of in een afzonderlijk besluit, de
rechtspleging geldt, ingesteld bij de
artikelen 2 tot 13 van het wetsbesluit van 3 februari 1947 houdende
instelling van de rechtspleging bij
dringende omstandigheden inzake
onteigeningen ten algemenen nutte;
dat bedoeld wetsbesluit is vervangen, ingevolge artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962, door de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;
Overwegende dat de eisers niet
betwisten en uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de litigieuze onteigening van het
goed van de eisers gebeurde met
toepassing van de voormelde wet
van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden; dat die wet, met afwijking van het gemeenrechtelijk
stelsel, een speciale regeling inhoudt
ter zake van de onteigening van onroerende goederen waarvan een inbezitneming door de onteigenende
instantie onmiddellijk is vereist; dat
die wet alle fasen van de onteigeningsprocedure regelt, zodat, wanneer zij toepassing vindt, de gemeenrechtelijke administratieve formaliteit van een aan het onteigeningsbesluit voorafgaand openbaar
onderzoek, als voorgeschreven door
de artikelen 3 tot 6 van de wet van
27 mei 1870, waarnaar artikel 28 van
de Stedebouwwet verwijst, niet
moet worden vervuld;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel: schending van
artikel 239 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 houdende coordinatie van de wetsbepalingen
betreffende de inkomstenbelastingen,
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doordat het arrest beslist dat artikel
239 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van toepassing is op de vergoeding voor de winstderving wegens
verlies aan opbrengsten en met betrekking tot de door eisers op blz. 18 van
hun tweede conclusie geponeerde stelling dat uit geen enkel element in bedoeld artikel 239 blijkt dat bij de begroting van de vergoedingen aileen rekening mag worden gehouden met de
aangiften van de drie laatste jaren, door
overname van de motieven van de eerste
rechter, antwoordt dat « de vergeldingen
en schadeloosstellingen waarvan sprake
in de eerste alinea (van artikel 239
W.I.B.) dienen te worden berekend op
basis van de aangiftes van de drie jaren
die de schade voorafgaan » (p. 17 van het
vonnis); derhalve impliciet maar zeker
beslist dat de rechter geen rekening mag
houden met de aangiften van andere
(dan de drie voorafgaande) jaren; met
betrekking tot de op biz. 19 en 20 van
hun tweede conclusie ontwikkelde stelling dat client rekening te worden gehouden met de jaren 1975 tot 1982 voor het
bepalen van het eenheidsbedrag op
grond van de omstandigheid dat de hop
een steeds weerkerende cyclus kent met
!age en hoge prijzen, antwoordt dat deze
omstandigheid een nevenbeschouwing en
totaal naast de kwestie is; en met betrekking tot de op biz. 22 van hun tweede
conclusie ontwikkelde stelling dat bij de
berekening client te worden uitgegaan
van het brutobarema en niet van het
nettobarema, antwoordt dat de eerste
rechter een juiste toepassing heeft gemaakt van het beginsel dat de berekeningsbasis deze der gemiddelde nettowinst van de laatste drie jaren voorafgaand aan de onteigening is; derhalve
impliciet maar zeker beslist dat de rechter de brutoberekeningsbasis niet mag in
aanmerking nemen,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 239 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, de rechter die de
aangiften in de inkomstenbelastingen in
acht neemt om de onteigeningsvergoeding te bepalen, geenszins verplicht is
om de verschuldigde vergoeding uitsluitend te Iaten steunen op de aangiften
van de drie jaren die de schade voorafgaan; zodat het arrest, door impliciet
maar zeker te beslissen dat enkel de
aangiften van de laatste drie jaren die
de onteigening voorafgaan in aanmerking mogen worden genomen om het
winstverlies en de onteigeningsvergoe-
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ding te bepalen, artikel 239 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
schendt;

derde ondei·deel, overeenkomstig artikel 239 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de rechter die de aangiften in de inkomstenbelasting in acht
neemt om de onteigeningsvergoeding te
bepalen, geenszins verplicht is om de
verschuldigde vergoeding te steunen op
het nettobarema; zodat het arrest, door
impliciet maar zeker te beslissen dat het
brutobarema niet in aanmerking kan
worden genomen om de onteigeningsvergoeding te bepalen met betrekking tot de
mindere opbrengst, artikel 239 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het bepaalde
in het tweede lid van artikel 239 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen volgt dat de in het eerste
lid van het artikel bedoelde vergeldingen of schadevergoedingen moeten worden berekend op grand van
de aangiften van de laatste drie jaren die aan de schade voorafgaan;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
betrekking heeft op het verlies van
bedrijfsinkomsten uit het hopveld
dat de eisers exploiteerden;
Overwegende dat de belasting en
de aanslag inzake de bedrijfsinkomsten in het stelsel van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen worden vastgesteld op grond van de
netto-inkomsten van de belastingplichtige;
Dat nu het arrest beslist dat de eisers, krachtens artikel 239 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, door hun aangiften van de laatste drie jaren zijn gebonden, de
rechters, door verwijzing naar de redenen van het beroepen vonnis,
naar recht de vergoeding voor het
verlies van bedrijfsinkomsten base-
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ren op het nettobedrijfsinkomsten
die uit de aangiften van de eisers
volgen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Over het vierde middel: schending van
de artikelen 11, 97, 130, 131 van de
Grondwet en 239 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, vastgesteld bij
koninklijk besluit van 26 februari 1964
houdende coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het arrest beslist dat de vergoeding voor het verlies aan geproduceerde hop « geenszins zaakschade doch
winstderving wegens verlies aan opbreng3ten » uitmaakt en, door overname
van de motieven van de eerste rechter
dat « bij de beoordeling van het verlie~
dient vertrokken van de imperatieven
vervat in artikel 239 W.I.B. "• en dat er
geen reden is om « de volgens forfaitaire
regeling belaste belastingplichtigen ervan uit te sluiten »,
derde onderdeel, overeenkomstig artikel 11 van de Grondwet, niemand uit
zijn eigendom kan worden ontzet zonder
voorafgaande en billijke schadeloosstelling; de vergoeding van de schade die de
onteigende lijdt ten gevolge van de onteigening integraal moet zijn en daarbij
moet worden uitgegaan van de werkelijk
geleden schade; de vergoeding wegens
het verlies aan opbrengsten bijgevolg
dient te worden bepaald op basis van het
werkelijk geleden verlies en niet op basis van fiscale technieken en berekeningen die aangewend worden voor de aangifte in de personenbelasting; de toepasselijkheid van artikel 11 van de Grandwet tot onmiskenbaar gevolg heeft dat
de toepasselijkheid van artikel 239 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt uitgesloten; een grondwettelijke bepaling, overeenkomstig artikel
130 van de Grondwet, immers niet door
een wettelijke bepaling kan gewijzigd of
opgeheven worden; de wijziging van de
Grondwet enkel kan geschieden volgens
de procedure voorzien in artikel 131 van
de Grondwet; althans, zelfs indien de berekeningswijze vervat in artikel 239 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen in beginsel op onteigeningsvergoedingen toepasselijk zou zijn - quod non
- de in het onderdeel ingeroepen middelen zich in elk geval verzetten tegen de
toepasselijkheid van dat artikel wanneer
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de aanslag in de personenbelasting, zoals in casu, berekend wordt op grand
van forfaitaire barema's; de forfaitaire
methode immers enkel een algemene
schatting voor een beroepsgroep tot uiting brengt en geen betrekking heeft op
het werkelijke inkomen; zodat het arrest,
door impliciet maar zeker te beslissen
dat de berekeningswijze vervat in artikel
239 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen toepasselijk is inzake onteigeningsvergoedingen, althans door te beslissen dat dit artikel ook toepasselijk is
wanneer de onteigeningsvergoeding betrekking heeft op inkomsten die in de
aangifte in de personenbelasting zijn berekend op grand van forfaitaire grondslagen, schending inhoudt van de artikelen 11, 130, 131 van de Grondwet en 239
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vastgesteld bij koninklijk besluit
van 26 februari 1964 houdende coordinatie van de wetsbepalingen betreffende inkomstenbelastingen :

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 239 van
het W etboek van de Inkomstenbelastingen, krachtens zijn inhoud,
ook toepassing vindt op de onteigeningsvergoedingen die van de Staat
of van openbare instellingen worden
gevorderd; dat de belastingplichtige,
voor de toepassing van bedoeld artikel, ook door zijn belastingaangiften
gebonden is in het geval dat de belastbare winst is berekend op basis
van forfaitaire grondslagen die door
het bestuur zijn vastgesteld in overleg met de bedrijfsgroepering waartoe de betrokken belastingplichtige
behoort;
Overwegende dat een onteigeningsvergoeding billijk is in de zin
van artikel 11 van de Grondwet,
wanneer ze even groot is als het bedrag dat de onteigende moet betalen
om zich een goed aan te schaffen
van dezelfde waarde als het goed
waarvan hij ontzet werd;
Dat uit de toepassing van het bepaalde in artikel 239 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
niet noodzakelijk volgt dat de op die
basis berekende onteigeningsvergoe-
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ding niet overeenstemt met de billijke vergoeding bedoeld in artikel
11 van de Grondwet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
22 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en De Bruyn.
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KAMER -

22 maart 1991

HUUR VAN GOEDEREN-

HUISHUUROPZEGGING - HUUROVEREENKOMST - ONROEREND GOED DAT HET GEZIN VAN DE
HUURDERS GEHEEL OF GEDEELTELIJK TOT
VOORNAAMSTE WONING DIENT - OPZEGGING
DOOR DE VERHUURDER - KENNISGEVING
AAN DE BEIDE ECHTGENOTEN AFZONDERLIJK - BEGRIP.

De opzegging betreffende de huur van
een door de echtgenoten gehuurd onroerend goed dat het gezin geheel of
gedeeltelijk tot voornaamste waning
dient, moet aan ieder van de echtgenoten afzonderlijk worden gezonden of
betekend (1); de re~hter verantwoordt
nochtans naar recht zijn beslissing dat
(1) Cass., 6 okt. 1978 (A.C, 1978-79, 152);

Gedr. St., Senaat, 1975-76, nr 683/2, 9, Gedr.
St., Kamer, 1975-76, nr 869/3, 7

de opzegging, ofschoon zij bij een enkel geschrift aan beide echtgenoten samen werd gericht, aan dat vereiste voldoet wanneer hij vaststelt dat de
verhuurder de opzegging aan beide
echtgenoten heeft gericht en wei bij
aangetekend schrijven met ontvangstkaart, dat iedere echtgenoot die ontvangstkaart afzonderlijk heeft ondertekend en dat elke echtgenoot daadwerkelijk van de opzeggingsbrief kennis
heeft genomen (2). (Art. 215, § 2, B.W.)
(VAN SANDE, TEMMERMAN, T. HOOFT)
ARREST

(A.R. nr. 7205)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1989 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent;
Over het middel: schending van artikel 215, § 2, meer bepaald eerste en
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
als ingevoerd bij de wet van 14 juli 1976,
doordat het bestreden vonnis, met hervorming van het beroepen vonnis oordeelt: « Bij artikel 215, par. 2. 2 B.W.
heeft de wetgever geen uitdrukkelijke
sanctie bepaald indien de verhuurder
zijn verplichting de opzeg aan elk der
echtgenoten afzonderlijk te betekenen,
niet nakomt. Niettemin volgt uit de omstandigheid dat beide echtgenoten een
gelijk en onverdeeld recht op de huur bezitten dat de opzegging die enkel aan
een van de echtgenoten werd betekend,
zonder uitwerking zal blijven; anders zou
de huur ten voordele van de andere echtgenoot en derhalve van het gezin blijven
bestaan. Dit gemis aan uitwerking kan
evenwel niet aangenomen worden wanneer, zoals ter zake op 28 september
1988 de opzegging gericht wordt aan beide echtgenoten, en dit bij aangetekend
schrijven met ontvangstkaart, die elke
echtgenoot afzonderlijk ondertekend
heeft en wanneer bovendien bevestigd
wordt dat elke echtgenoot daadwerkelijk
van de opzegbrief kennis heeft genomen,
zoals blijkt uit de brief van 10 oktober
1988 van hun raadsman »; bijgevolg voor
recht zegt dat de tussen partijen bestaande huurovereenkomst een einde
(2) Zie, inzake pacht: Cass., 12 nov. 1981
(A.C., 1981-82, nr. 173).
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heeft genomen per 31 maart 1989 en de
eisers gehouden zijn het gehuurde pand
ter beschikking van verweerder te stellen, uiterlijk tegen 31 augustus 1989, de
eisers veroordeelt vanaf 1 april 1989 een
bezettingsvergoeding te betalen gelijk
aan de huurprijs, benevens de kosten
van het geding,
terwijl het recht op de huur van een
onroerend goed dat een gezin geheel of
gedeeltelijk tot voornaamste woonst
dient, beide echtgenoten gezamenlijk
toebehoort, en opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende die huur gezonden of betekend moeten worden aan
elk van de echtgenoten afzonderlijk (artikel 215, § 2, eerste en tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek); de huuropzegging
van een gezinswoonst door de verhuurder aan echtgenoten-huurders bijgevolg
moet gebeuren bij twee afzonderlijke geschriften en niet wettig kan gebeuren bij
een enkel geschrift aan beide echtgenoten samen gericht; dat het zou volstaan
een enkel geschrift te sturen, zoals het
beroepen vonnis stelt, mits beide echtgenoten-bestemmelingen er ontvangst van
melden, is strijdig met de uitdrukkelijke
en nauwkeurige andersluidende bepaling
van artikel 215, § 2, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, en dit voorschrift
zinledig zou worden zo men de geldigheid zou aanvaarden van een enkel geschrift omdat de wetgever niet nadrukkelijk de sanctie zou hebben vermeld; de
formulering van artikel 215, § 2, er duidelijk toe strekt slechts geldig te beschouwen de huuropzeg gegeven bij twee afzonderlijke geschriften, een voor elk der
echtgenoten; zodat het bestreden vonnis,
door te beslissen dat de huuropzeg aan
de eisers gezamenlijk betekend bij brief
van verweerder van 22 januari 1988 (en
van 28 september 1988) rechtsgeldig is,
artikel 215, § 2, van het Burgerlijk Wethoek miskent :

Overwegende dat, krachtens artikel 215, § 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, het recht op de
huur van het onroerend goed dat
een van de echtgenoten gehuurd
heeft, zelfs v66r het huwelijk, en dat
het gezin geheel of gedeeltelijk tot
voornaamste woning dient, behoort
aan beide echtgenoten gezamenlijk,
niettegenstaande enige hiermede
strijdige overeenkomst; dat het
tweede lid bepaalt : « De opzeggingen, kennisgevingen en exploten be-
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treffende die huur moeten gezonden
of betekend worden aan elk der
echtgenoten afzonderlijk of uitgaan
van beide echtgenoten gezamenlijk »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis constateert : 1. dat verweerder op 28 september 1988 de opzegging aan beide echtgenoten, de eisers, heeft gericht, en wel bij aangetekend schrijven met ontvangstkaart; 2. dat << elke » echtgenoot die
ontvangstkaart << afzonderlijk » ondertekend heeft; 3. dat bewezen is
dat << elke » echtgenoot daadwerkelijk van de opzegbrief kennis genamen heeft;
Overwegende dat de rechtbank op
grond van die feitelijke vaststellingen, die in het middel niet worden
aangevochten, wettig heeft kunnen
beslissen dat de door verweerder
aan de eisers gedane opzegging, ofschoon zij << bij een enkel geschrift
aan beide echtgenoten samen werd
gericht », voldoet van het vereiste
van artikel 215, § 2, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
22 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en
Biitzler.
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Nr. 392
1•

KAMER -

22 maart 1991

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSLASTEN - BEG RIP EN BEWIJSLAST.

De belastingplichtige die erop aanspraak
maakt waardeverminderingen van materiele of immateriele voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid
gebruilde goederen als bedrijfslasten
at te schrijven, moet de werkelijkheid
van de waardeverminderingen tijdens
het belastbare tijdperk bewijzen (1).
(Art. 45, 4°, W.I.B.)
(B ... T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1805 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 774, 780, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek, 1315, 1319,
1322 van het Burgerlijk Wetboek; 19, 20
en 28, § 2, van het koninklijk besluit van
8 oktober 1976 met betrekking tot de
boekhouding en de j aarrekening van de
ondernemingen, waarnaar verwezen
wordt door de artikelen 45, 4°, en 48 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, evenals van de algemene beginselen
inzake het recht op een billijk proces en
inzake de eerbiediging van het recht van
verdediging, en gesteld als volgt:
« doordat het bestreden arrest het middel verwerpt dat eiser in cassatie onder
nummer 4, blad 2, van zijn aanvullende
conclusie heeft inroepen, volgens hetwelk : " zelfs in de veronderstelling dat,
zoals de Administratie in haar besluiten
blijkt te willen voorhouden, de tussen
verzoeker en zijn vader gesloten asso-

(1) Cass., 4 nov. 1955 (A.C., 1956, 166), 9 dec.
1958 (A.C., 1959, 309), en 21 maart 1961 (Bull.
en Pas., 1961, I, 799); VAN HoUTIE, Beginselen
van het Belgisch belastingsrecht, druk 1979,
nr. 276; zie TIBERGHIEN, Handboek vom· Fiscaal
Recht, 1989, nrs. 1143 en 1144.

Nr. 392

ciatie-overeenkomst als een cessie van
clienteel zou moeten uitgelegd worden hetgeen klaarblijkelijk niet gerechtvaardigd zou zijn, al was het maar omdat de
vader van verzoeker zijn activiteit tot
aan zijn overlijden is blijven ontplooien
en zijn zoon enkel als vennoot heeft aanvaard aan de door de besproken overeenkomst bepaalde voorwaarden - zou de
Administratie niet alle gevolg aan deze
beweerde cessie kunnen loochenen en
verzoeker niet kunnen belasten alsof dit
clienteel hem kosteloos zou zijn toegekend, hetgeen de Administratie trouwens
niet voorhoudt; indien dit het geval zou
zijn, dan zou de delging van het beweerdelijk door verzoeker verworven clienteel, praktisch equivalent zijn met de
sommen die verzoeker jaarlijks aan zijn
moeder uitkeert ", middel waarvan de administratie de juistheid noch de relevantie betwist had, met de enige overweging
dat : " Overwegende dat appellant niet
bewijst dat op de prijs die hij voor de
overname van de clienteel betaalt enige
delging client toegepast te worden daar
geen waardevermindering wordt aangetoond van dit actiefbestanddeel; dat bijgevolg de in de aanvullende conclusie
onder nummer 4 aangevoerde equivalentie (waaruit blijkt dat appellant in zijn
conclusies met de eventuele toepasselijkheid van artikel 22, 4°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen op de litigieuze uitkeringen rekening heeft gehouden) niet kan aanvaard worden",
terwijl, eerste onderdeel, de realiteit
noch de relevantie noch het quantum
van dit bestanddeel (de waardevermindering wegens uitputting van de clienteel
die vol.gens het arrest, het voorwerp
heeft mtgemaakt van de tussen eiser in
cassatie en zijn vader gesloten overeenkomst) door de administratie betwist waren geworden, eiser in cassatie aldus gerechtigd zijnde om bewust bestanddeel
als verworven te aanzien, en terwijl eiser in cassatie niet verzocht was geworden het bewijs te leveren dat het arrest
hem verwijt niet te hebben geleverd
(schending van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 97 van de
Grondwet en van de artikelen 774, en
780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek,
evenals van de algemene beginselen van
het recht op een billijk proces en van de
eerbiediging van de rechten van de verdediging);
tweede onderdeel, het bestreden arrest, zonder zich tegen te spreken en de
artikelen 45, 4°, en 48 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen alsmede
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artikelen 19, 20 en 28, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 waarnaar artikel 45 van laatstvermeld wethoek verwijst, evenals het geheel van de
wetgeving met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, te schenden, niet tegelijk
kon stellen dat de sommen, die eiser in
cassatie tijdens de litigieuze jaren evenals tijdens de voorgaande jaren uitgekeerd heeft, de echelonsgewijs betaalde
prijs van de clienteel van zijn vader vertegenwoordigen, en tevens beslissen dat,
bij gemis van bewijs van een eventuele
waardevermindering, geen afschrijving
kon worden toegepast op dit gedeelte
van de prijs, terwijl de betaling van de
aankoopprijs van een clienteel onder
vorm van jaarlijkse stortingen welke in
twee opzichten aleatoir zijn (nu zij afhankelijk zijn en van de overleving van
de beneficiaris en van de omvang van de
baten van de debiteur), rechtens de verplichting met zich brengt om ieder jaar
de afschrijving van het op dat ogenblik
reeds betaalde gedeelte van de prijs te
berekenen, nu de waardevermindering
wegens uitputting wordt vermoed verworven te zijn en niet afhangt van de
appreciatie van de belastingplichtige
(schending van de artikelen 45, 4°, en 48
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van de bepalingen van de
boekhoudkundige wetgeving waarnaar
zij verwijzen, meer bepaaldelijk de artikelen 19, 20 en 28, § 2, van het hogervermelde koninklijk besluit van 8 oktober
1976) )} :

Overwegende dat het arrest, met
betrekking tot de aanslagjaren 1978
tot 1981, oordeelt dat de procentuele
sommen van zijn netto-honoraria
die eiser, ingevolge een overeenkomst op 29 april 1961 met zijn vader gesloten, jaarlijks aan zijn moeder, weduwe, moet betalen, de prijs
vormen voor een zaak die hij verkreeg en gebruikt tot uitbreiding
van zijn « onderneming », namelijk
de advocatenclienteel die wijlen zijn
vader hem bij voormelde overeenkomst cedeerde; dat het arrest, op
die grond, beslist dat de litigieuze
betalingen krachtens artikel 22, 4°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedrijfswinsten en geen
bedrijfslasten uitmaken;
Dat dit oordeel en die beslissing
niet worden aangevochten;
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het onderdee! aangevoerde grief geen verband houdt met de artikelen 97 van
de Grondwet en 780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat eiser aanvullend
concludeerde zoals in het middel is
aangehaald; dat hij aldus stelde dat
de door hem verkregen clienteel in
elk der betwiste belastbare tijdperken een werkelijke waardevermindering had ondergaan ter grootte
van de sommen die hij jaarlijks aan
zijn moeder verschuldigd was;
Dat het onderdeel ervan uitgaat
dat die feitelijke stelling door verweerder is aanvaard, nu deze erop
niet had gereageerd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, inzonderheid de conclusie van
verweerder, niet valt af te leiden dat
verweerder de vorenbedoelde feitelijke stelling van eiser heeft aanvaard; dat verweerder immers op
grond van artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
heeft geconcludeerd dat de litigieuze
betalingen het karakter van bedrijfslasten of bedrijfsuitgaven misten;
Overwegende dat de belastingplichtige die erop aanspraak maakt
de bij artikel 45, 4°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
bedoelde waardeverminderingen als
bedrijfslasten af te schrijven, de
werkelijkheid van die waardeverminderingen tijdens het belastbare
tijdperk moet bewijzen;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest, door te
dezen te beslissen dat eiser niet bewijst dat de door hem overgenomen
clienteel tijdens de betrokken belastbare tijdperken enige waardevermindering heeft ondergaan, geen
exceptie opwerpt in de zin van artikel 774 van het Gerechtelijk Wethoek en noch artikel 1315 van het
Burgerlij k Wetboek noch het alge-
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meen beginsel inzake het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces schendt;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge het
bepaalde in de te dezen toepasselijke tekst van artikel 45, 4°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, afschrijvingen van materHHe of
immateriEHe goederen die voor de
uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, enkel
mogelijk zijn voor zover zich gedurende het belastbare tijdperk een
waardevermindering werkelijk heeft
voorgedaan; dat een bepaling van
gelijke strekking trouwens te vinden is in het eerste lid van artikel
19 van het koninklijk besluit van 8
oktober 1976 met betrekking tot de
jaarrekening van de ondernemingen;
Dat het arrest derhalve de beslissing naar recht verantwoordt op
grond van de vaststelling dat eiser
niet aantoont dat de overgenomen
clienteel tijdens de betrokken jaren
een waardevermindering heeft ondergaan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 maart 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal Advocaten: mrs.
J. Van den Heuvel, Antwerpen; de Longueville, Brussel; Claeys Bouuaert.

SOCIALE ZEKERHEID - socrAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN- BIJDRAGEN
- BEREKENING - BASIS - ZELFSTANDIGE
BEROEPSWERKZAAiVIHEID - VROEGERE UITOEFENING - WINSTEN EN EATEN - MEERWAARDEN UIT VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE
STOPZETTING.

De winsten en baten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door de genieter, onder meer de
meerwaarden uit de volledige en definitieve stopzetting, zijn niet onderworpen aan de bijdragen waarvan sprake
is in het sociaal statuut der zelfstandigen (1). (Artt. 3, § 1, eerste en tweede
lid, en 11, §§ 1 en 2, Sociale Zekerheidswet Zelfstandigen; artt. 20, 4°, en
31, 1°, W.I.B.).
(INTERGSWESTELIJK SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS DER ZELFSTANDIGEN " ASSUBEL "
T. BRANDES)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8935)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1989 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 3, § 1, eerste en tweede lid, 10,
§ 1, en 11, §§ 1 en 2, van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen (artikel 3, § 1, als gewijzigd
bij artikel 50 van de wet van 24 december 1967; artikel 11, § 1, als gewijzigd bij
artikel 8, 1°, van de wet van 6 februari
1976, en § 2, eerste lid, als gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 9 juni 1970), en
20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vastgelegd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964 tot
coi:irdinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen,
(1) Zie J.P. BouRs, << La societe d'une personne a responsabilite limitee "• J. T., 1987, blz.
736, en 1988, blz. 253; P. SENIS, Droit de la securite sociale, 5e uitg., Brussel, 1986, blz. 151.
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doordat het arbeidshof in zijn arrest
vaststelt dat het, gelet op de berekeningstaat voor de inkomsten van het
jaar 1980, niet kan worden betwist dat
de « meerwaarden ,, (uit stopzetting) wel
degelijk afzonderlijk van de andere bedrijfsinkomsten zijn belast, te weten een
forfaitaire belasting van 16,5 %, dat zij
door de fiscale administratie zijn beschouwd als << winsten en baten bedoeld
in artikel 31-1 , van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,. belast overeenkomstig artikel 93, § 1, 2, b, van hetzelfde wetboek, en dat het dus wel degelijk
winsten en baten betreft, waarvan aileen
in artikel 20, 4°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen sprake is en die
uitdrukkelijk worden bedoeld in artikel
31-1, en met betrekking tot de berekeningswijze van de bijdragen voor sociale
zekerheid van de zelfstandigen beslist
dat << de draagwijdte van artikel 11 verschilt van die (van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen) te weten de berekeningswijze (" bruto bedrijfsinkomsten
verminderd met de bedrijfsuitgaven en
-lasten en in voorkomend geval met de
bedrijfsverliezen, overeenkomstig de
wetgeving betreffende inkomstenbelastingen "); dat uit artikel (II) niet valt af
te leiden dat dit de vaststelling van de in
aanmerking te nemen inkomstenbelastingen beoogt; dat in artikel 3 de bedrijfsinkomsten uitdrukkelijk worden opgesomd, zonder dat daarin de " bedrijfs "inkomsten (wat niet wordt betwist), bedoeld in artikel 20-4° van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
zijn opgenomen », en het hager beroep
ontvankelijk en gegrond verklaart, alsmede aan eiseres haar vordering inzake
de belastingen over het jaar 1983 ontzegt,
terwijl niet is betwist dat verweerder,
v66r en na de uitoefening van zijn persoonlijke werkzaamheid als accountant
en fiscaal expert, was onderworpen aanhet sociaal statuut der zelfstandigen die,
krachtens artikel 10 van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen, ertoe gehouden zijn aan te
sluiten bij een der verzekeringskassen
voor zelfstandigen en de sociale bijdragen te betalen; volgens artikel 11, § 1,
van voormeld koninklijk besluit nr. 38,
als gewijzigd bij artikel 8, 1°, van de wet
van 6 februari 1976 de bijdragen van de
onderworpenen worden uitgedrukt in
een percentage van de bedrijfsinkom-
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sten; de tweede paragraaf van dat artikel, waarvan de eerste paragraaf werd
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 9
juni 1970, bepaalt dat onder bedrijfsinkomsten in de zin van paragraaf 1 dienen te worden verstaan de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven en -lasten en eventueel met de
bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten; bij de
berekening van de verschuldigde bijdragen derhalve rekening moet worden gehouden met de bedrijfsinkomsten (verminderd met bepaalde uitgaven, lasten
of verliezen) die worden vastgesteld
overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen, zonder acht
te slaan op de limitatieve opsomming
van inkomsten in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 die, op grand van
een weerlegbaar wettelijk vermoeden,
leiden tot onderwerping aan het sociaal
statuut der zelfstandigen; de artikelen 3
en 11 immers niet hetzelfde beogen; het
eerste een - weerlegbaar - vermoeden
van uitoefening van een zelfstandige
werkzaamheid invoert op grond van bepaalde bedrijfsinkomsten die erin worden vermeld, terwijl het tweede de
grondslag bepaalt van de bijdragen die
moeten worden betaald door de personen
die een dergelijke werkzaamheid uitoefenen; artikel 3, § 1, tweede lid, betrekking
heeft op de onderwerping zelf en de inkomsten in aanmerking neemt die zijn
verkregen in de loop van het jaar waarin
de werkzaamheid werd uitgeoefend; artikel 11 voorziet in de berekening van de
bijdragen, die het gevolg zijn van de onderwerping en vroegere inkomsten in
aanmerking neemt; men zich derhalve
bij de berekening van de bijdragen niet
kan beperken tot de inkomsten bedoeld
in artikel 3 van het koninklijk besluit nr.
38, waarin alleen maar een vermoeden
van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen op grond van een
fiscaal criterium wordt ingevoerd; de
door de verweerder behaalde meerwaarden uit de verkoop van het materiaal en
meubilair van zijn eigen bedrijf, alsmede
uit zijn klantenportefeuille, zoals het arbeidshof vaststelt, inkomsten zijn in de
zin van artikel 20, 4°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen; in de zin
van artikel 20, 4°, van dat wetboek immers als bedrijfsinkomsten worden aangemerl,d de bedrijfsinkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit
activiteiten van alle aard, zoals winsten
en baten die betrekking hebben op en
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beroepsbekwaamheid die voorheen werd
uitgeoefend door de genieter of door de
per~oon waarvan hij de rechtverkrijgende Is; het feit dat die inkomsten niet vermeld zijn in artikel 3 van het koninklijk
besluit nr. 38 niet betekent dat die bedragen, die volgens de wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen als bedrijfsinkomsten worden beschouwd, niet
meetellen bij de berekening van de door
de zelfstandige verschuldigde sociale bijdragen; het arbeidshof derhalve niet
naar recht kon beslissen dat bij de berekening van de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen, juist rekening moet worden gehouden met artikel
3 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 waarin de bedrijfsinkomsten
uitdrukkelijk worden opgesomd, en derhalve de oorspronkelijke vordering niet
wettig kon afwijzen (schending van de in
het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 11, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen
bepaalt dat de bijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in
een percentage van de bedrijfsinkomsten; dat paragraaf 2 van hetzelfde artikel onder meer bepaalt
dat onder bedrijfsinkomsten dient te
worden verstaan de bedrijfsinkomsten vastgesteld overeenkomstig de
wetgeving betreffende de inkomstenbelastingen, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten;
dat volgens artikel 3, § 1, eerste lid,
van voormeld koninklijk besluit, onder zelfstandige wordt verstaan
ieder natuurlijk persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent
uit hoofde waarvan hij niet door een
arbeidsovereenkomst of door een
statuut verbonden is;
Overwegende dat uit de vergelijking van die bepalingen volgt dat de
bijdragen waarvan sprake is in het
sociaal statuut der zelfstandigen
verschuldigd zijn op voorwaarde dat
de bedrijfsinkomsten, die een zelfstandige als dusdanig heeft genoten,
niet alleen zijn vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende
de inkomstenbelastingen, maar ook
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voortvloeien uit de vaste uitoefening
van een zelfstandige werkzaamheid
in de loop van het refertej aar;
Overwegende dat luidens artikel
20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen winsten en baten die ?etrekking hebben op een
zelfstand1ge beroepswerkzaamheid
die voorheen werd uitgeoefend door
de genieter weliswaar bedrijfsinkomsten zijn, in de zin van die wetgeving, maar dat zij, per definitie
niet voortvloeien uit de vaste uitoe~
fening van een zelfstandige werkzaamheid in de loop van het refertejaar; da~ noch in artikel 3, § 1,
tweede hd, van het koninklijk besluit nr. 38, noch in enige andere bepaling trouwens enig vermoeden
voorkomt dat zij daartuit voortvloeien; dat volgens artikel 31, 1°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en onder de daarin gestelde voorwaarden, onder voormelde
winsten en baten wordt verstaan die
vv:elke worden behaald of vastgesteld
mt hoofde of ter gelegenheid van de
volledige en definitieve stopzetting
door de belastingplichtige van de exploitatie van zijn bedrijf of van de
uitoefening van een vrij beroep, een
ambt, post of winstgevende bezigheid;
Overwegende derhalve, dat winsten en baten die betrekking hebben
op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door de genieter, onder meer
de meerwaarden uit de volledige en
definitieve stopzetting, niet zijn onderworpen aan de bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut
der zelfstandigen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om. ~ie redenen, verwerpt de
voorz1enmg; veroordeelt eiseres in
de kosten.

Nr. 394
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25 maart 1991 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Biitzler en Delahaye.

opeisbaar uiterlijk bij het verstrijken
van de t&rmijn tijdens welke de werkgever de aangevraagde herplaatsing
had moeten toekennen (1).
2°, 3° en 4° De rechtsvordering wegens
niet-betaling van de bijzondere vergoeding die, in geval van onwettig ontslag,
is verschuldigd aan de werknemer die
lid is van het veiligheidscomite verjaart door verloop van een jaar na de
afwijzing door het arbeidsgerecht van
de dringende reden voor het ontslag
(2). (Art. 15, Arbeidsovereenkomstenwet.)
{PALAIS DES BEAUX-ARTS (CHARLEROI)
T. ELBA)

Nr. 394
3" KAMER - 25 maart 1991

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8967)
1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER BIJZONDERE ONTSLAGVERGOEDING - RECHT OP DIE VERGOEDING BEG RIP.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER BIJZONDERE ONTSLAGVERGOEDING - RECHTSVORDERING TOT BETALING
- VERJARING.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST

ALLERLEI - VERJARING - ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - BIJZONDERE ONTSLAGVERGOEDING - RECHTSVORDERING TOT BETALING.

4° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN - DUUR - SOCIALE ZAKEN ARBEIDSOVEREENKOMST - ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - BIJZONDERE ONTSLAGVERGOEDING - RECHTSVORDERING TOT BETALING.

1o Ook al is de bijzondere ontslagvergoeding, bepaald in art. 1bis, § 7, Gezondheid en Veiligheidswet, slechts verschuldigd wanneer de werkgever niet
is ingegaan op de aanvraag tot herplaatsing van de onwettig ontslagen
werknemer, wordt die vergoeding niettemin toegekend wegens de onregelmatigheid van het ontslag en wordt zij

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1989 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 15, 32.3°, 35, 39, § 1, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten, 1bis, § 2, eerste lid, 2
en 8, §§ 5 en 7, van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, gewijzigd bij de wet van
16 januari 1967 en bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978,
doordat het arrest de door eiseres opgeworpen exceptie van verjaring verwerpt en voor recht verklaart dat de
door verweerder op 5 maart 1985 ingediende vordering tot betaling van een beschermingsvergoeding gegrond verklaart,
op grond dat « verweerder als beschermde werknemer in de onderneming ... aileen maar regelmatig kon worden ontslagen nadat het arbeidsgerecht, op verzoek
van (eiseres), heeft beslist of er al dan
niet een dringende reden bestond waardoor elke beroepssamenwerking tussen
partijen bij de arbeidsovereenkomst
voorgoed onmogelijk is; dat het ook ze-

1-----------------(1) en (2) Zie Cass., 17 nov. 1980, A.R. nr.
2823 (A.C., 1979-80, nr. 165); 22 april 1982, A.R.
nr. 6419 (ibid., 1981-82, nr. 489); 15 dec. 1986,
A.R. nr. 7626 (ibid., 1986-87, nr. 232); 29 feb.
1988, A.R. nr. 8207 (ibid., 1987-88, nr. 394); 19
feb. 1990, A.R. nr. 8683 (ibid., 1989-90, nr. 368).
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ker is dat van het ogenblik dat de
prealabele procedure, ingevolge een definitief geworden rechterlijke beslissing,
als onregelmatig wordt aangemerkt, omdat ze verband houdt met het ontslag,
dit ontslag van 31 maart 1982 blijft bestaan, maar toch onrege!matig is; dat de
werknemer dus, onder meer overeenkomstig artikel 1bis, §§ 5 en 7, 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, in principe recht heeft op een beschermingsvergoeding vanaf het ogenblik dat hij wordt
ontslagen, te weten 31 maart 1982; dat
luidens die paragraaf 7 de beschermingsvergoeding verschuldigd is wanneer niet
wordt ingegaan op een regelmatige aanvraag tot herplaatsing - zoals die van
(verweerder), ongeacht of deze al dan
niet mogelijk is; dat bijgevolg het recht
op de beschermingsvergoeding eerst kon
ontstaan op het ogenblik dat de voorafgaande beslissing kracht van gewijsde
heeft verkregen; ... dat men, gelet op de
datum van 7 juli 1984, dit is de dag waarop de litigieuze rechterlijke beslissing is
gewezen (waarbij de rechtsvordering tot
beoordeling van de dringende reden definitief niet ontvankelijk is verklaard),
moet vaststellen dat de rechtsvordering
van 5 maart 1985 binnen het jaar is ingesteld, wat inhoudt dat niet kan worden
ingegaan op de door (eiseres) opgeworpen exceptie van verjaring, die door de
eerste rechter ten onrechte is aangenomen; ... dat aile argumenten in feite of in
rechte die (eiseres) daartegen aanvoert
niet ter zake dienen; dat enerzijds, ofschoon vaststaat dat het arrest houdende
niet-ontvankelijkverklaring
van
de
rechtsvordering, aan het geding een
einde heeft gemaakt waardoor de gevolgen ervan ongedaan zijn gemaakt, het
evenzeer vaststaat dat het eraan voorafgaande ontslag onregelmatig is geworden vermits het, volgens de wet, niet
v66r de vordering of tegeli.ik ermee kon
worden gegeven; dat, anderzijds, de onregelmatigheid van een ontslag dit niet
ongedaan maakt, maar recht geeft op
een vergoeding als compensatie voor de
gevolgen ervan; dat te dezen die vergoeding ingevolge de wet afhangt van een
aanvraag tot herplaatsing die regelmatig
is ingediend; dat aldus geen nadruk behoeft te worden gelegd op de aard van
de oorzaken waardoor de verjaring kan
worden gestuit of geschorst, maar gelet
op de beginselen op basis waarvan onderscheid wordt gemaakt tussen het ontstaan en de opeisbaarheid van een recht,

Nr. 394

moet worden vastgesteld dat (verweerder) zijn vergoedingsvordering rechtsgeldig heeft ingediend »,
terwijl, enerzijds, het recht op de beschermingsvergoeding wegens de onregelmatigheid van het ontslag van een beschermde werknemer ontstaat op het
ogenblik van het ontslag, maar de vergoeding eerst verschuldigd is wanneer
de aanvraag tot herplaatsing niet wordt
aangenomen na verloop van de bij artikel 1bis, § 7, eerste lid, van de wet van
10 juni 1952 voorgeschreven termijn van
dertig dagen; anderzijds, het ontslag om
dringende reden onregelmatig is wanneer de door de werkgever aan een personeelsafgevaardigde in het comite voor
gezondheid en veiligheid is gegeven en
de dringende reden niet vooraf door het
arbeidsgerecht is aangenomen, maar dat
duidelijk en zonder wilsgebrek gegeven
ontslag echter een einde maakt aan de
arbeidsovereenkomst en recht geeft op
een beschermingsvergoeding; de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren een jaar na het
eindigen van deze overeenkomst of vijf
jaar na het feit waaruit de vordering is
ontstaan, zonder dat deze termijn een
jaar na het eindigen van deze overPenkomst mag overschrijden; het arrest, dat
vaststelt dat verweerder, als afgevaardigde in het comite voor veiligheid en gezondheid, op 31 maart 1982 is ontslagen
en er tegelijkertijd daarover een procedure is ingeleid en dat « verweerder tevergeefs bij aangetekende brief van 26
april 1982 zijn herplaatsing heeft aangevraagd », niet naar recht heeft kunnen
beslissen dat de vordering tot betaling
van een beschermingsvergoeding die verweerder op 5 maart 1985, dit is bijna drie
jaar na het onregelmatig ontslag, ontvankelijk en gegrond was (schending
van aile in het middel aangewezen bepalingen):

Overwegende dat, naar luid van
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, de rechtsvorderingen die uit de
overeenkomst ontstaan, verjaren
een jaar na het eindigen van deze
overeenkomst;
Overwegende dat enerzijds, het
ontslag wegens dringende reden van
een beschermde werknemer dat, zoals te dezen, duidelijk en zonder

Nr. 395
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wilsgebrek is gegeven, zonder dat
de dringende reden vooraf door het
arbeidsgerecht is aangenomen, onwettig is maar onmiddellijk en definitief een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst; dat anderzijds,
ook al is de bijzondere beschermingsvergoeding alleen verschuldigd wanneer de werkgever niet is
ingegaan op het verzoek tot herplaatsing van de onwettig ontslagen
werknemer, die vergoeding niettemin wordt toegekend wegens de onregelmatigheid van het ontslag en
kan zij worden gevorderd uiterlijk
bij het verstrijken van de termijn
tijdens welke de werkgever de aangevraagde herplaatsing had moeten
toestaan; die termijn niet wordt geschorst of gestuit door een gelijktijdige procedure om de dringende
reden te doen erkennen;
Dat het arbeidshof, nu het vaststelt dat verweerder op 31 maart
1982 om een dringende reden was
ontslagen en dat hij op 26 april 1982
een verzoek tot herplaatsing heeft
ingediend waarop de werkgever
niet binnen de wettelijke termijn is
ingegaan, niet zonder schending van
de in het middel aangewezen bepalingen, kon beslissen dat de op 5
maart 1985 bij dagvaarding ingediende vordering tot betaling van
een beschermingsvergoeding niet
was verj aard;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre
het 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
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laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
25 maart 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Nelissen Grade.

Nr. 395
3e

KAMER -

25 maart 1991

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG·
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WERKNEMER - AANVRAAG
TOT HERPLAATSING IN DE ONDERNEMING.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WERKNEMER - BEGRIP MET BEEINDIGING GELIJKSTAANDE HANDELING VAN DE WERKGEVER.

1° Het recht op de bijzondere bescher-

mingsvergoedingen hangt niet af van
de voorwaarde dat de werknemer of
diens vakorganisatie, binnen de wetteJijke termijn, een aanvraag tot herplaatsing in de onderneming indient,
in de gevallen bedoeld in de artikelen
21, § 7, tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet en lbis, § 7, tweede lid, Gezondheid en Veiligheidswet (1). (Art. 21, § 2,
achtste lid, 2°, § 5 en § 7, tweede lid,
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis, § 2,
achtste lid, 2°, § 5 en § 7, tweede lid,
Gezondheid en Veiligheidswet.)

l---------------(1) Zie Cass., 22 april 1982, A.R. nr. 6419
(A.C., 1981-82, nr. 489).
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2° De artt. 21, § 7, tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet en 1bis, § 7, tweede lid,
Gezondheid en Veiligheidswet, volgens
welke de werkgever de bijzondere opzeggingsvergoedingen moet betalen,
wanneer de werknemer de overeenkomst beeindigt wegens feiten die voor
hem een reden zijn die de beeindiging
zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn rechtvaardigen,
zijn aileen van toepassing als die
werknemer de overeenkomst heeft
beeindigd en niet wanneer de overeenkomst wordt beeindigd ten gevolge van
een met beeindiging gelijkstaande
handeling van de werkgever (2). (Art.
21, § 2, achtste lid, 2°, en § 7, tweede
lid, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis,
§ 2, achtste lid, 2°, en § 7, tweede lid,
Gezondheid en Veiligheidswet.)

Nr. 396

2° CASSATIEMIDDELEN

NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - DWINGENDE
WETSBEPALING - DWINGEND TEN VOORDELE VAN DE TEGENPARTIJ.

1° Art. 10 Wet Bescherming Loon, waar-

uit volgt dat aileen voor het bedrag
van de opzeggingsvergoeding waarop
de werknemer recht heeft van rechtswege rente verschuldigd is, is een
dwingende bepaling ten voordele van
de werknemer, maar niet voor de
werkgever (1).
2° Een middel uit schending van een
dwingende wetsbepaling ten voordele
van de tegenpartij kan niet voor het
eerst voor het Hof worden aangevoerd
(2).
{EURO ETILAM N.V. T. MERTZ)

{FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES
DU BASSIN DE CHARLEROI T. DAMBREMEZ)

(A.R. nr. 9024)
25 maart 1991 - 3e kamer
Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Draps.

(A.R. nr. 9053)
25 maart 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 397
2e

KAMER -

BURGERLIJKE

26 maart 1991

RECHTSVORDERING

- UITGIFTE VAN EEN CHEQUE ZONDER DEKKING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE.

Nr. 396
3e KAMER - 25 maart 1991

1° LOON LING LOON.

BESCHERNIING - WETSBEPAAARD - ART. 10 WET BESCHERMING

Noot arrest nr. 395 :
(2) Cass., 1 feb. 19.38, A.R. nr. 7949-8056
(A.C., 1987-88, nr. 30).

In geval van vervolging wegens uitgifte
van een ongedekte cheque is de vordering van de burgerlijke partij strekkende tot betaling van het bedrag van
de cheque enkel ontvankelijk als, zonder de uitgifte van de cheque, de verNoten arrest nr. 396 :
(1) en (2) Zie Cass., 12 sept. 1988, A.R. nr.
6218 (A.C., 1988-89, nr. 22).

Nr. 398
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bintenis tussen partijen waarop deze
betrekking heeft, niet was ontstaan
(1). (Art. 3 V.T.Sv.)

(BEROEPSVERENIGING VAN GENEESHEREN ACUPUNCTURISTEN VAN BELGIE T. MOSTIEN)
ARREST

(VON SCHOLZ T. BEX)

(A.R. nr. 3634)

(A.R. nr. 3050)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

26 maart 1991 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Biitzler.

Nr. 398
ze

KAMER -

26 maart 1991

VOORZIENING IN CASSATIE -

TERJiollJN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, GEEN
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG VOOR DE
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING.

Wanneer een arrest van het hof van beroep, zonder dat daarin uitspraak
wordt gedaan over een geschil inzake
bevoegdheid, op de strafvordering een
niet definitieve beslissing en op de
burgerlijke rechtsvordering een definitieve beslissing bevat, is de voorziening van de burgerlijke partij tegen
die laatste beslissing niet ontvankelijk
indien zij v66r de eindbeslissing op de
strafvordering is ingesteld (1). (Art. 416
Sv.)

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke partij die niet in kosten van de
strafvordering is veroordeeld, geen
hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres
tegen verweerder :
Overwegende dat de appelrechters, zonder te beslissen over een
geschil inzake bevoegdheid, wat de
strafvordering betreft, het debat
heropenen en de kosten aanhouden
en, wat de civielrechtelijke vordering betreft, het hoger beroep van
eiseres, burgerlijke partij, niet ontvankelijk verklaren en haar veroordelen in kosten;
Overwegende dat nu de appelrechters op de strafvordering een nietdefinitieve en op de civielrechtelijke
vordering een definitieve beslissing
wijzen, de voorziening van eiseres,
burgerlijke partij, tegen laatstgenoemde beslissing ingesteld voordat
op de strafvordering een definitieve
beslissing is gewezen, niet ontvankelijk is;

Noot arrest nr. 397 :
(1) Zie Cass., 7 april 1987, A.R. nr. 561 (A.C.,
1986-87, nr. 470).
Noot arrest

nr.

398 :

(1) Zie Cass., 2 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962,
I, 133).

Om die redenen, ongeacht de memorie van eiseres, die niet de ontvankelijkheid van de voorziening
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betreft, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.
26 maart 1991 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 399
3e KAMER - 26 maart 1991

MISDRIJF

TOEREKENBAARHEID
RECHTSPERSOON JVIISDRIJF GEPLEEGD
DOOR EEN RECHTSPERSOON - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PERSOON DIE VOOR REKENING VAN DE RECHTSPERSOON IS OPGETREDEN OF MOEST OPTREDEN.

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf
heeft gepleegd door te verzuimen een
wettelijke verplichting na te lwmen,
berust de strafrechtelijke aansprakeJijkheid voor het misdrijf op de natuurIijke personen, organen of aangestelden, die voor rekening van de rechtspersoon moesten optreden en dit niet
hebben gedaan; de feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze wie strafrechtelijk aansprakelijk is (1).
(BLIJWEERT)
ARREST

(A.R. nr. 4178)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

(1) Zie Cass., 12 juni 1979 (A.C, 1978-79,
1216), 10 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 93), 25
april 1989, A.R. nr. 2712 (ibid., 1988-89, nr. 484),
23 mei 1990, A.R. nr. 8109 (ibid., 1989-90, nr.
558), en 19 maart 1991, A.R. nr. 3802, supra, nr.
373.

Nr. 399

Overwegende dat wanneer een
rechtspersoon een misdrijf heeft begaan door te verzuimen een wettelijke verplichting na te leven, de
strafrechtelijke
aansprakelijkheid
voor het misdrijf berust op de natuurlijke personen, organen of aangestelden die, belast met het nakomen van deze verplichting voor
rekening van de rechtspersoon, verzuimd hebben dit te doen;
Overwegende dat de appelrechters
op de vijfde en de zesde bladzijde
van het arrest de eigen verantwoordelijkheid van eiser voor de hem
ten laste gelegde feiten onderzoeken; dat zij daarbij vaststellen : dat
de N.V. Bouwbedrijf Amelinckx
twee
appartementsgebouwen
in
stand hield nadat de voorheen afgeIeverde vergunning tot bouwen was
vernietigd; dat eiser de president-directeur-generaal is van die rechtspersoon; dat hij in die functie te waken heeft over het naleven van de
wettelijke voorschriften en zelf ook
strafrechtelijk aansprakelijk is voor
het in stand houden van bedoelde
gebouwen, om het even of de « medebeslissers >> van de raad van beheer of van de algemene vergadering al dan niet mee vervolgd en
gestraft worden; dat geen enkel document vertoond wordt waaruit zou
blijken dat de raad van bestuur of
de algemene vergadering der aandeelhouders de beslissingen van eiser zou hebben verworpen of afgekeurd; dat, wanneer een enkel bevel
van eiser volstond om na 4 j anuari
1978 - vonnis van de voorzitter beslissende in kort geding - de aangevatte werken voort te zetten in
weerwil van de duidelijke waarschuwing, zo zou het ook voldoende geweest zijn dat eiser na 24 juni 1980
de raad van bestuur en zo nodig de
algemene vergadering zijn beslissing tot afbraak overlegde, en, bijaldien hij niet vervolgd werd, onmiddellijk ontslag zou nemen;
Overwegende dat de appelrechters
zodoende in concreto onderzochten
aan welke fysieke persoon in feite

Nr. 400

het misdrijf dient toegerekend te
worden;
Overwegende dat de appelrechters
op onaantastbare wijze oordelen
over eisers strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor het vervolgde
misdrijf;
Dat zij met de hiervoren vermelde
condideransen hun beslissing met
redenen omkleden en naar recht
verantwoorden;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. K. Moors, Gent.

Nr. 400
2•

KAMER --

BEWIJS RING -
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26 maart 1991

STRAFZAKEN
VERMOEDENS.

-

STRAFVORDE-

Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, kan
de rechter tot zijn overtuiging komen
aan de hand van feitelijke vermoedens
die hij afleidt uit aile feitelijke gegevens die hem regelmatig zijn overgeJegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren (1).
(1) Zie Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr.
589), 18 juni 1985, A.R. nr. 9287 (ibid., 1984-85,
nr. 633), en 28 juni 1989, A.R. nr. 7328 (ibid.,
1988-89, nr. 634).

(DRIESEN)
ARREST

(A.R. nr. 4384)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 februari 1990 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel, door eiser als volgt
gesteld : schending van de hiernavolgende rechtsbepalingen : Artikel II van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens : « Eemieder die beschuldigd
is van een strafbare daad wordt verondersteld onschuldig te zijn tot zijn schuld
wettelijk werd vastgesteld ... »; - Artikel
6.2 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden : " Eemieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd,
wordt voor onschuldig gehouden tot zijn
schuld volgens de wet bewezen is »; Artikel 154 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen : « De overtredingen
worden bewezen hetzij door processenverbaal of verslagen, hetzij door getuigen bij ontstentenis van verslagen en
processen-verbaal of tot staving ervan ».
Aangezien de eerste rechters (eiser) hebben veroordeeld voor de hem ten laste
gelegde feiten, zich daarbij steunend op
vermoedens, zijnde, conform artikel 1349
van het Burgerlijk Wetboek « gevolgtrekkingen die de wet of de rechter afleidt
uit een bekend feit om te besluiten tot
een onbekend feit »; dat de eerste rechters hun (vonnis) inderdaad hebben gemotiveerd, onder meer als volgt : « Overwegende dat uit het voornoemde blijkt
dat er voldoende met elkaar overeenstemmende aanWlJzmgen voorhanden
zijn waaruit tot genoegen van recht af te
leiden is dat (eiser) te Deurne i_n aanrijding kwam met een vrachtwagen en
daarna de vlucht nam ». Aangezien de
schuld van (eiser) niet wettelijk kan worden vastgesteld en/of volgens de wet
worden bewezen op grond van vermoedens, terwijl in casu, noch door enig
P.V., noch door enige getuigenis, bewijs
van de ten laste gelegde feiten wordt
voorgebracht; dat de eerste rechters hebben gemeend de schuld van (eiser) onrechtstreeks, dit is niet gebaseerd op
vaststellingen, wel op een redenering, te
kunnen of te moeten bewijzen terwijl de
schuld, op grond van de artikelen II en
6.2, hierboven genoemd, hoven elke twijfel dient bewezen te worden en dat bij-
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gevolg geen onrechtstreeks bewijs en/of
een bewijs aan de hand van vermoedens,
kan aanvaard worden :

Nr. 401

Nr. 401

2• KAMER - 26 maart 1991

Overwegende dat in strafzaken
wanneer de wet, zoals te dezen,
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de rechter alle feitelijke gegevens die hem regelmatig zijn
overgelegd en waarover de partijen
tegenspraak hebben kunnen voeren,
als feitelijke vermoedens in aanmerking kan nemen om er zijn overtuiging op te baseren; dat de rechter
die gegevens in feite beoordeelt;
Overwegende dat de rechters, om
de redenen die het bestreden vonnis
op bladzijde 3 vermeldt, op onaantastbare wijze in feite oordelen, dat
er « voldoende met elkaar overeenstemmende aanwijzingen voorhanden zijn waaruit ten genoege van
recht af te leiden is dat (eiser) te
Deurne in aanrijding kwam met het
vrachtvoertuig van de firma Isowill
en daarna de vlucht nam »;
Dat het middel dat opkomt tegen
die beoordeling van de feiten door
de rechters niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Ferrier Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. M. Van Den Keybus, Antwerpen.

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN VERGOEDINGEN WEGENS BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN
EEN ARBE!DSONGEVAL.

Als bedrijfsinkomsten worden belast de
vergoedingen die aan een werknemer
als sociaal vervangingsinkomen toekomen wegens een door een arbeidsongeval veroorzaakte blijvende arbeidsongeschiktheid; niet vereist is dat de
belastingplichtige gedurende het belastbaar tijdvak, vergeleken met zijn
vroeger loon, een werkelijk verlies van
winsten, bezoldigingen of baten geleden heeft ten gevolge van die arbeidsongeschiktheid (1). (Art. 32bis, eerste
lid, W.I.B.)
(VAANE-VAN DE WEELE, STOUTEN-VAANE, VAANE, FIRMA M.G. VAANE EN ZONEN, VENN. NAAR
NEDERLANDS RECHT T. AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 4389)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen van de eisers enkel gericht zijn
tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen hen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 der Grondwet, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 47 van de wet
van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, waarvan het tweede lid vervangen werd bij artikel 5 van de wet van
7 juli 1978, 20, eerste lid, 2° en 5°, 26, inzonderheid 3°, en 32bis, inzonderheid
eerste lid, 1°, van het Wetboek van de In-

1----------------(1) Zie Cass., 15 jan. 1986, A.R. nr. 4582
(A.C., 1985-86, nr. 313), 15 mei 1987, A.R. nr.
F 1317 N (ibid., 1986-87, nr. 542), en 13 jan.
1989, A.R. nr. F 1411 N {ibid., 1988-89, nr. 285).
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komstenbelastingen zoals gecoordineerd
bij het koninklijk besluit van 26 februari
1964,

doordat het hof van beroep eisers, als
rechtsopvolgers van en aansprakelijken
voor de strafrechtelijk veroordeelde beklaagde, in solidum veroordeelt tot het
betalen van 1.247.042 frank aan de N.V.
American International Underwriters,
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar van het slachtoffer, op de gronden
dat « de wetsverzekeraar gesubrogeerd
is tot beloop van de door hem uitgekeerde vergoedingen, tot beloop van de vergoedingen waartoe de aansprakelijke in
gemeen recht gehouden is "• dat het
slachtoffer zich grotere inspanningen zal
moeten getroosten om de beroepswerkzaamheden te bijven uitoefenen en niet
te verliezen, dat « inspanningen om zich
te handhaven op de arbeidsmarkt een
economisch waardeverlies op patrimoniaal gebied betekenen >>, dat, op grond
van de motieven die het aangeeft, de kapitalisatiemethode gewettigd is, dat « de
subrogatie van de wetsverzekeraar pas
kan worden omschreven nadat de vergoedingen waarop het slachtoffer in gemeen recht kan aanspraak maken, werden vastgelegd >>, dat de burgerlijke
partij de berekening, door de kapitalisatiemethode, op basis van het brutoloon
voorstelt, terwijl eisers voorstellen de berekening door te voeren op basis van het
nettoloon, dat « de vergoedingen als kapitalen die de aard hebben van een vergoeding tot geheel of gedeeltelijk herstel
van een bestendige derving van bedrijfsinkomsten belast worden ten belope van
een lijfrente volgend uit de omzetting ervan overeenkomstig een coefficient van
maximaal 5 % (artikel 92, § 1, W.I.B. >>,
dat « het er terzake 'niet zozeer om gaat
te weten of de fiskale en sociale lasten
op deze vergoeding gelijk zullen zijn aan
deze verschuldigd op de vroegere brutolonen die door deze vergoedingen geheel
of gedeeltelijk vervangen worden, dan
wei te bepalen in welke mate het subrogatierecht van de wetsverzekeraar dient
vastgelegd te worden, die vermelde vergoedingen heeft uitgekeerd of een kapitaal heeft aangelegd om deze vergoedingen uit te keren >>, « dat deze subrogatie
zich uitstrekt tot de uitgekeerde vergoedingen en tot de lasten die deze vergoedingen bezwaren ,,, dat « niet betwist
kan worden dat de kapitalisatie van de
vergoeding berekend werd op de bruto
vergoedingen voor aftrek van de sociale
lasten en de belastingen >>, dat « het bruto-loon derhalve in aanmerking moet
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worden genomen voor de vastlegging
van de rechten van de wetverzekeraar
nu vaststaat dat de vergoedingen inzake
arbeidsongevallen, als vervangend inkomen, aan belastingen onderworpen
zijn >>, en dat « de wetsverzekeraar trouwens gehouden is de vergoeding uit te
keren onder afhouding van de lasten in
de sociale zekerheid en de belastingen
(cfr. Cass., 15 september 1985, R. W.
1985-86, 1072) >>,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 47 van
de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de
verzekeraar, ingevolge de door hem uitgekeerde vergoedingen aan het slachtoffer, gesubrogeerd is in diens rechten en
tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke een rechtsvordering kan instellen tot beloop van deze uitkeringen;
dit terugvorderingsrecht van de verzekeraar niet enkel beperkt is tot het bedrag
van de door hem uitgekeerde vergoedingen maar tevens tot beloop van de vergoeding waartoe de aansprakelijke persoon overeenkomstig het gemeen recht
jegens het slachtoffer gehouden is; voor
de berekening van de, naar het gemeen
recht verschuldigde vergoeding voor de
aantasting van de arbeidsgeschiktheid,
slechts zal kunnen beroep gedaan worden op het brutoloon van het slachtoffer
indien vastgesteld wordt dat de fiskale
en sociale lasten op de uitgekeerde vergoedingen dezelfde zijn als deze verschuldigd op de voorheen gelnde brutoinkomsten die door deze vergoeding
geheel of ten dele vervangen worden; deze vergoeding volgens het gemeen recht
niet noodzakelijk belast wordt en bijgevolg niet noodzakelijk dient berekend op
basis van het brutoloon van het slachtoffer, vermits slechts belastbaar is de vergoeding die een werkelijk inkomstenverlies in hoofde van het slachtoffer dekt;
overeenkomstig de artikelen 20, eerste
lid, 2° en, 5°, 26, inzonderheid tweede lid,
3°, en 32bis, inzonderheid eerste lid, 1°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen enkel de vergoedingen strekkend
tot het geheel of gedeeltelijk herstel van
een tijdelijk of bestendige derving van
winsten, als bezoldigingen of baten belastbaar zijn, zoals bevestigd door de
rechtspraak van het Hof volgens welke
aileen de vergoedingen die het herstel
van een blijvende derving van winsten,
bezoldigingen of baten uitmaken belastbaar zijn, en dus dienen berekend op
grond van het brutoloon van het slachtoffer; luidens de vaststellingen van het
hof van beroep de vergoeding waartoe de
aansprakelijke naar gemeen recht zou
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Nr. 402

gehouden zijn, slechts zou betrekking
hebben op de inspanningen die het
slachtoffer zich zou moeten getroosten
om de beroepswerkzaamheden te blijven
uitoefenen en niet te verliezen, en bijgevolg geen vergoeding voor inkomstenverlies oplevert; het hof van beroep niet
vaststelt, noch dat de naar gemeen recht
verschuldigde vergoedingen ertoe streefden een inkomstenverlies te dekken,
noch dat de naar gemeen recht verschuldigde vergoeding op de zelfde wijze en
in dezelfde mate fiskaal en/of sociaal
zou belast zijn als de gei:nde brutobedrijfsinkomsten, zodat het arrest, door
bij de berekening van de vergoeding
naar gemeen recht, uit te gaan van het
brutoloon van het slachtoffer in plaats
van het nettoloon, eisers ten onrechte
veroordeelt tot de betaling van 1.247.042
frank (schending van de in de aanhef
vermelde wetsartikelen, artikel 97 der
Grondwet uitgezonderd);

stel van een bestendige derving van
winsten, bezoldigingen of baten uitmaken »;
Dat de wetgever met die wetsbepaling, juncto artikel 20, 5°, beoogt
als bedrijfsinkomsten belastbaar te
stellen, onder meer, de vergoedingen die als sociaal « vervangingsinkomen » aan werknemers toekomen
wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid, met name wegens een
blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een arbeidsongeval;
Dat voor de toepassing van artikel
32bis ter zake niet is vereist dat de
belastingplichtige in de belastbare
periode, vergeleken met zijn vroeger
loon, werkelijk een loonverlies ten
gevolge van de opgelopen arbeidsongeschiktheid heeft geleden;

Wat het eerste onderdeel betreft:

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat het arrest, dat
aanneemt dat « het brutoloon ... in
aanmerking moet worden genomen
voor de vastlegging van de rechten
van de wetsverzekeraar, nu vaststaat dat de vergoedingen inzake arbeidsongevallen, als vervangend inkomen, aan belastingen onderworpen zijn », beslist dat de belastingen
die het slachtoffer zal moeten betalen op de toegekende schadevergoedingen, gelijk zijn aan de lasten die
het bedrijfsinkomen van het slachtoffer zouden bezwaren;
Overwegende dat artikel 32bis,
eerste lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, ingevoegd bij
artikel 19 van de wet van 5 januari
1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1975-76, bepaalt: « Tot
de in artikel 20, 5°, bedoelde inkomsten behoren, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger, de benaming en
de wijze waarop ze worden toegekend, de pensioenen en de lijfrenten
of tijdelijke renten, alsmede de als
zodanig geldende toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op een in artikel 20, 1° tot 3°,
bedoelde beroepswerkzaamheid of
die het gehele of gedeeltelijke her-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eisers in de
kosten.
26 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- OMSCHRIJVING VAN HET MISDR!.JFHELING.
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Nr. 403
2° HELING-

OMSCHRIJVING VAN HET MIS-

DRIJF.

3° HELING -

BESTANDDELEN VAN

HET

MISDRIJF.

4° CASSATIEMIDDELEN

BEGRIP

-

STRAFZAKEN.
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Wanneer de raadkamer, na aanneming
van verzachtende omstandigheden, de
verdachte wegens een wanbedrijf naar
de politierechtbank verwezen heeft,
kunnen noch die rechtbank noch de
correctionele rechtbank, rechtdoende
in hager beroep, de beklaagde wegens
dat misdrijf veroordelen tot een correctionele straf (1).

1o en 2° Bij afwezigheid van conclusie
dienaangaande hoeft de rechter die de
beklaagde veroordeelt wegens heling,
niet aan te geven door welke misdaad
of wanbedrijf de geheelde zaken zijn
verkregen (1). (Art. 505 Sw.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREX
T. KULDIP)
ARREST

(A.R. nr. 4395)

3° Voor de vervolging van heling is niet

vereist dat de dader van de daaraan
voorafgegane misdaad of wanbedrijf
bekend of veroordeeld is (2), en evenmin dat de identiteit van de eigenaar
van de geheelde zaken vaststaat. (Art.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 februari 1990 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;

505 Sw.)

4° Voor de feitenrechter genomen conclusies kunnen niet als cassatiemiddelen worden beschouwd.
(NYS)

(A.R. nr. 4393)
26 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. W. Mertens, Antwerpen.
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Over het middel aangevoerd in de aan
onderhavig arrest in eensluidend afschrift gehechte memorie :

Overwegende dat het bestreden
vonnis verweerder veroordeelt tot
onder meer een geldboete van 100
frank verhoogd met opdeciemen of
een vervangende gevangenisstraf
van 30 dagen wegens overtreding
van de artikelen 2, § 1, 18, §§ 1 en 3,
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
Overwegende dat, wanneer de
raadkamer - zoals te dezen - bij
beschikking, met opgave van verzachtende omstandigheden, een beklaagde naar de politierechtbank
verwijst wegens het wanbedrijf bepaald bij de hogervermelde wetsbe-

26 maart 1991

STRAF -

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CONTRAVENTIONALISERING - TOEPASSELIJKE STRAF.

N oten arrest nr. 402 :
(1) Zie Cass., 20 mei 1991 (A.C., 1980-81, nr.
544), 8 jan. 1985, A.R. nr. 9231 (ibid., 1984-85,
nr. 274 en noot 2).
(2) Cass., 17 aug. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 671).

Noot arrest nr. 403 :
(1) Zie Cass., 29 jan. en 16 april 1986, A.R.
nrs. 4636 en 4987 (A.C., 1985-86, nrs. 340 en
503), en 22 juni 1988, A.R. nr. 6791 (ibid.,
1987-88, nr. 660).
Een correctionele straf kan evenwel worden
opgelegd wanneer de rechter, naast het gecontraventionaliseerde wanbedrijf, oak nag kennis te nemen heeft van een ander, uit hetzelfde feit bestaande wanbedrijf, waarvan de
politierechtbank evenwel rechtstreeks bevoegd
is en dat dus geen verband houdt met de contraventionalisering. Zie Cass., 11 jan. 1983,
A.R. nr. 7632 (A.C., 1982-83, nr. 278).
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raadsheren, vernietigt het Hof van
Cassatie de beslissing, nu het wegens
die tegenstrijdige vermeldingen niet
kan nagaan of het arrest door het wettelijk voorgeschreven aantal rechters
is gewezen (1). (Art. 779 Ger.W.)

palingen, noch de politierechtbank
noch de correctionele rechtbank,
rechtdoende in hoger beroep, een
correctionele straf kunnen opleggen
voor dat misdrijf;
Dat het middel gegrond is;

(AHMAD)
ARREST

(A.R. nr. 5370)

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 Hasselt, zitting houdende in hoger beroep.
26 maart 1991 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, gewezen
op 15 januari 1991 door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, op eisers hoger beroep besluit tot de bevestiging van de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 6 november 1990, waarbij het
bevel tot aanhouding, verleend op 12 september 1990 door de rechter bij het
" United States District Court for the
Middle District of Pennsylvania " uitvoerbaar werd verklaard,
terwijl naar luid van artikel 779, lid 1,
van het Gerechtelijk Wetboek het vonnis
of arrest enkel kan worden gewezen
door het voorgeschreven aantal rechters.
<<
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN BEROEP - VASTSTELLING VAN DE TEGENWOORDIGHEID VAN TWEE RAADSHEREN- PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING WAAROP
HET ARREST WERD U!TGESPROKEN - ARREST DAT DE TEGENWOORD!GHEID VAN DRIE
RAADSHEREN VASTSTELT.

Wanneer blijkens de vermeldingen van
een arrest van het hof van beroep, dat
arrest door drie raadsheren is gewezen
en het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het arrest werd uitgesproken alleen gewaagt van twee

(1) en (2) Het O.M. had geconcludeerd tot
verwerping van de voorziening op grond van
een vaste rechtspraak van het Hof, volgens
welke niet bestaande of volledige vermeldingen in het proces-verbaal van de terechtzitting
kunnen worden vervolledigd door de vermeldingen in de beslissing zelf (Cass., 14 jan.
1975, 1975, 539; Cass. 9 okt. 1985, A.R. nr. 4277,
ibid., 1985-86, nr. 76; Cass., 2 sept. 1986, A.R.
nr. 329, ibid., 1986-87, nr. 3; Cass., 29 nov. 1989,
A.R. nr. 7665, en 29 mei 1990, ibid., 1989-90,
nrs. 201 en 568). Het was van oordeel dat de
onvolledige vermeldingen in het proces-verbaal van de terechtzitting niet mochten worden uitgelegd als een bevestiging dat de magistraten slechts met tweeen waren om het
arrest te wijzen. Indien dat zo was geweest
zou er tegenstrijdigheid geweest zijn tussen de
vermeldingen ervan en die van het arrest. In
dat geval zou vernietiging onvermijdelijk zijn
geweest (Cass., 21 okt. 1986, A.R. nr. 9862,
A.C., 1986-87, nr. 114; Cass., 4 april 1990, A.R.
nr. 8090, ibid., 1989-90, nr. 470).

Nr. 405
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Te dezen blijkens het proces-verbaal van
Nr. 405
de terechtzitting van 15 januari 1991, datum waarop het arrest werd gewezen,
enkel de raadsheren Verschueren en Ro2• KAMER - 26 maart 1991
zie zetelden. De zitting dienvolgens niet
werd bijgewoond door het voorgeschreven aantal rechters. Ret bestreden arrest VOORZIENING IN CASSATIE - STRAFweliswaar melding maakt van de raadsZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
heren Verschueren, Rozie en Vertessen, ·
STRAFVORDERI:-IG CASSATIEBEROEP aldus de vermeldingen tegensprekende
COM~IISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE
van het proces-verbaal der terechtzitting,
~IAATSCHAPPIJ - VERDAGING VAN DE ZAAK.
dat evenwel ingevolge zijn authentiek
karakter geldt tot inschrijving wegens
Niet voor cassatieberoep vatbaar is de
valsheid. Deze tegenstrijdige vermeldinbeslissing van een commissie tot begen dienvolgens het Hof van Cassatie
scherming van de maatschappij, waarniet toelaten na te gaan of het bestreden
in de zaak enkel naar een latere daarrest inderdaad werd gewezen door het
tum wordt verdaagd (1).
wettelijk voorgeschreven aantal rechters,
zodat het bestreden arrest door een onregelmatigheid is aangetast en derhalve
(CAUWENBERGHS)
nietig is (schending van artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek) ":
(A.R. nr. 5372)

Overwegende dat volgens het proces-verbaal van de terechtzitting
van 15 januari 1991 bij de uitspraak
van het arrest aanwezig waren :
I. Verschueren, voorzitter, en M. Rozie, raadsheer; dat volgens het arrest aanwezig waren : I. Verschueren, voorzitter, M. Rozie, raadsheer,
en E. Vertessen, raadsheer;
Overwegende dat die niet overeenstemmende vermeldingen het
Hof niet toelaten na te gaan of het
arrest is uitgesproken door het wettelijk voorgeschreven aantal rechters;
Dat het middel gegrond is;

26 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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2• KAMER - 27 maart 1991

lo BENELUX-

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, kamer van
inbeschuldigingstelling.
26 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Andersluidende conclusie (2) van de h.
AdvoDeclercq, advocaat-generaal
caat: mr. Geinger.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ HET BENELUXVERDRAG BETREFFENDE DE VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTU!GEN, ART. 1 - MOTORRIJTUIG
- BEGRIP.

2° VERZEKERING

W.A.l\1.-VERZEKERING- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
BEHORENDE BIJ HET BENELUX-VERDRAG BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE i\IOTORRIJTUIGEN, ART. 1 - MOTORRIJTUIG - BEG RIP.

1-----------------(1) Zie Cass., 6 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr.
500), 5 april 1989, A.R. nr. 7449 (ibid., 1988-89,
nr. 433 en noot R.D.), en 30 mei 1989, A.R. nr.
3477 (ibid., 1988-89, nr. 557).

802

HOF VAN CASSATIE

zo De omschrijving van het begrip
" motorrijtuigen » in art. 1 Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen moet aldus worden uitgelegd, dat
als een met het verzekerde motorrijtuig gekoppeld en mitsdien als een
dee] van dat motorrijtuig in de zin van
genoemde omschrijving moet worden
aangemerkt, de auto waarvan een dee]
rust op een aanhangwagen die aan genoemd motorrijtuig is gekoppeld en
waarvan het andere dee] de grand
raakt zodat die auto zich over de
grand beweegt, als genoemd motorrijtuig rijdt (1). (Art. 1 Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij het Benelux-Verdrag betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)

1° en

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. HOWARD)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6656}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van 25 mei
1988 van het Hof (2);
Gelet op het arrest van 30 november 1990 van het Benelux-Gerechtshof (3);
Over het middel: ... (4)
Overwegende dat het eerste gedeelte van artikel 1 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van 24 mei 1966 luidt als volgt :
« voor de toepassing van deze wet
worden verstaan: onder motorrijtui(1) Ben.Jur., 30 nov. 1990, zaak A 88/1.
(2) Cass., 25 mei 1988, A.R. nr. 6656 (A.C.,
1987-88, nr. 589).
(3) Ben.Jur., 30 nov. 1990, zaak A 88/1.
(4) Zie de tekst van het middel in het arrest
van 25 mei 1988 waarvan sprake is in noot (2).

Nr. 406

gen : rij- of voertuigen bestemd om
zich over de grond te bewegen en
die door een mechanische kracht
kunnen worden gedreven, zonder
aan spoorstaven te zijn gebonden; al
hetgeen aan het rij- of voertuig is
gekoppeld, wordt als een deel daarvan aangemerkt »;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof, in zijn arrest van 30 november 1990, waarin het antwoordt
op de door het Hof in zijn arrest
van 25 mei 1988 gestelde vraag, voor
recht zegt : « De omschrijving van
het begrip " motorrijtuigen" in artikel 1 van de Gemeenschappelijke
Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen moet
aldus worden uitgelegd, dat als een
met het verzekerde motorrijtuig gekoppeld en mitsdien als een deel
van dat motorrijtuig in de zin van
genoemde omschrijving moet worden aangemerkt, de auto waarvan
een deel rust op een aanhangwagen
die aan genoemd motorrijtuig is gekoppeld en waarvan het andere deel
de grond raakt zodat die auto zich
over de grond beweegt als genoemd
motorrijtuig rijdt »;
Overwegende dat het bestreden
arrest vooraf vaststelt dat verweerder « reed met een vrachtwagen (... )
die een aanhangwagen trok waarop
zich het achterste gedeelte van een
wagen bevond » en vervolgens beslist dat « de burgerlijke aansprakelijkheid (van genoemde verweerder)
nochtans gedekt was ten aanzien
van derden, aangezien de verzekering van het trekkend voertuig gold
voor het gehele konvooi dat slechts
een enkel voertuig vormde »;
Dat het arrest de in het middel
aangehaalde wettelijke bepalingen
niet schendt;
En overwegende dat de substanWHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 407
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
27 maart 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal.

Nr. 407
2• KAMER - 29 maart 1991

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
ART. 211BIS SV.- EENSTEMMIGHEID- VASTSTELLING DOOR DE APPELRECHTER.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHE!D - VOORLOPIGE HECHTENIS.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - BESLISSING VAN DE RAADKAMER
DAT ER GEEN REDEN IS TOT HANDHAVING
VAN DE HECHTENIS - BESLISSING VAN DE
KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING
TOT HANDHAVING VAN DE HECHTENIS EENSTEMMIGHE!D.

1° Aan het voorschrift van art. 211bis Sv.

wordt niet voldaan door de enkele vermelding van dat artikel onder de wetsbepdingen waarvan toepassing is gemawkt; de rechter moet uitdrukkelijk
vaststellen dat het rechtscollege met
eenparige stemmen van zijn ]eden uitspraak heeft gedaan (1).
2° en 3° Wanneer de raadkamer heeft be-

slist dat de hechtenis niet behoeft te
worden gehandhaafd, kan de kamer
van inbeschuldigingstelling, op het hager beroep van het openbaar ministerie, niet bevelen dat de hechtenis
wordt gehandhaafd zonder daarbij
vast te stellen dat de beslissing met
eenparige stemmen van haar leden is
genomen, oak al doet zij de beroepen
beschikking teniet (2). (Art. 21lbis
Sv.)
(1) Cass., 2 april 1985, A.R. nr. 8999 (A.C.,
1984-85, nr. 468).
(2) Zie Cass., 6 nov. 1985, A.R. nr. 4455 (A.C.,
1985-86, nr. 148).

(RAFFRON)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8991)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de beschikking van 27
maart 1991 van de eerste voorzitter
van het Hof van Cassatie;
Over het eerste middel: schending van
artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden arrest, op het
hager beroep van het openbaar ministerie tegen de op 8 maart 1991 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
waarbij het bevel tot aanhouding werd
opgeheven, dat hoger beroep ontvankelijk verklaart, de bestreden beschikking
tenietdoet, de zaak aan zich trekt en bij
wege van een nieuwe beslissing zegt dat
de voorlopige hechtenis van eiser moet
worden gehandhaafd op grond van de
motieven en bepalingen die het arrest
vermeldt; dat artikel 21lbis van het Wethoek van Strafvordering onder die bepalingen vermeld wordt; dat het arrest niettemin niet vaststelt dat het met eenparige stemmen is gewezen,
terwijl luidens artikel 21lbis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
het appelgerecht inzake voorlopige hechtenis niet dan met eenparige stemmen
van zijn leden een voor de verdachte
gunstige beschikking mag wijzigen; de
appelrechter die regel ook in acht moet
nemen, als hij de bestreden beslissing
vernietigt en uitspraak doet bij wege van
een nieuwe beschikking; de enkele vermelding van artikel 21lbis van het Wethoek van Strafvordering onder die wetsbepalingen die de voorzitter ter zitting
heeft aangewezen, niet voldoet aan het
vereiste van de wet; het bestreden arrest
derhalve, nu het die eenparigheid niet
vaststelt, artikel 21lbis van het Wetboek
van Strafvordering schendt :

Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij beschikking van
8 maart 1991, de opheffing had bevo-
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len van het op 30 maart 1990 tegen
eiser verleende bevel tot aanhouding;
Overwegende dat het bestreden
arrest, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, die beschikking tenietdoet, de zaak aan zich
trekt en bij wege van een nieuwe
beslissing de voorlopige hechtenis
van eiser handhaaft, zonder vast te
stellen dat de beslissing met eenparige stemmen is gewezen;
Overwegende dat de enkele vermelding van artikel 211bis van het
Wetboek van Strafvordering onder
de toepasselijke wetsbepalingen niet
voldoende is om vast te stellen dat
die bepaling in acht is genomen;
Overwegende dat de regel van de
eenparigheid, bepaald bij artikel
21lbis van het Wetboek van Strafvordering, van toepassing is op de
beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis,
wanneer zij een voor de verdachte
gunstige
beschikking
wijzigen,
waarbij het geval dat, zoals te dezen, het appelgerecht de voorgelegde beslissing tenietdoet en uitspraak
doet bij wege van een nieuwe beschikking, geen uitzondering vormt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot antwoord op het
tweede middel, dat niet kan leiden
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de anders samengestelde
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel.
29 maart 1991 - ze kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijlduidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.
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KAMER -

5 april 1991

1° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING VAN DE AANGEWEZEN RECHTER DIE OVEREENSTEMT MET
HET CASSATIEARREST.

2° CASSATIEMIDDELEN

VEREISTE
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN AANGEWEZEN WETSBEPALING ZONDER VERBAND MET DE AANGEVOERDE GRIEF.

1° Een cassatiemiddel is niet ontvanke-

lijk in zoverre, na een cassatiearrest,
de beslissing van de aangewezen rechter overeenstemt met dat arrest. (Art.
1119, tweede lid, Ger.W.)

za

In burgerlijke zaken is niet ontvankeJijk het middel waarin schending
wordt aangevoerd van een wetsbepaling die geen verband houdt met de
aangevoerde grief (1).
(GEMEENTE BERINGEN
T. AANNEMINGSBEDRIJF W.l\II.N. B.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6436)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 28 februari 1986 (2);
Over het eerste middel: ...

Overwegende dat verweerster, in
het vierde middel van haar voorziening tegen het tussen partijen gewezen arrest van 6 maart 1985 van het
Hof van Beroep te Antwerpen, aanvoerde dat op de schadevergoeding
die krachtens artikel 14, B, van het
ministerieel besluit van 14 oktober
1964 wordt toegewezen aan de aan-

1----------------(1) Zie Cass., 25 juni 1990, A.R. nr. F 1035 N
(A.C., 1989-90, nr. 625).
(2) Niet gepubliceerd.

Nr. 409
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nemer, artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, dat een uitzondering
maakt op artikel 1149 van hetzelfde
wetboek, niet toepasselijk is en dat
het arrest niet wettig de door verweerster gevorderde schadevergoeding wegens muntontwaarding ongegrond verklaarde;
Overwegende dat het Hof, bij arrest van 28 februari 1986, het middel
gegrond heeft verklaard met de
overweging « dat de muntontwaarding nochtans evengoed moet in
acht genomen worden bij het toepassen van artikel 16.B wegens onvoorzienbaarheid »;
Overwegende dat de in het middel
aangevochten beslissing van het arrest van 16 maart 1988, dat op verwijzing is gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel, overeenstemt
met 's Hofs arrest van 28 februari
1986;
Dat tegen die tweede beslissing,
ingevolge artikel 1119, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, geen
voorziening toegelaten is;
Dat het middel derhalve, nu het
neerkomt op een herhaling van de
stelling die zowel door 's Hofs arrest
als door de beslissing van de verwijzingsrechter verworpen is, niet ontvankelijk is;

goudpariteit, op de dag van de
schatting van een vergoeding of van
een schadevergoeding, de werkelijke
koopkracht van de frank, in het betrokken domein, hebben aangetast;
Overwegende dat eiseres niet aanvoert en het arrest evenmin vaststelt dat een wettelijke muntontwaarding plaats heeft gevonden na
het ontstaan van het geschil;
Overwegende dat de aangevoerde
grief derhalve geen verband houdt
met de in het middel aangewezen
wetsbepaling;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
5 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.

Over het tweede middel: ...

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel enkel een schending aanvoert van artikel 1 van de
wet van 29 april 1935 dat geen verband houdt met de tegen het arrest
aangevoerde grief :
Overwegende dat het middel het
hof van beroep eigenlijk verwijt op
het bedrag van de gevorderde vergoeding de index van de kleinhandelsprijzen toe te passen in plaats
van de index van de groothandelsprijzen materialen en grondstoffen
en de << Abex >>-index;
Overwegende dat de wet van 29
april 1935 slechts toepasselijk is
voor zover de wijzigingen van de

Nr. 409
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5 april 1990

BESLAG-

BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN- TITEL.

Bewarend beslag onder derden zonder
verlof van de rechter is enkel mogelijk op grand van authentieke of onderhandse stukken waaruit de schuldvordering blijkt (1). (Art. 1445, Ger.W.)
(1) Zie CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de
gerechtelijke hervorming, biz. 539-540; G. DE
LEVAL, Traite, nr. 167.
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(BRIERS T. MR. BRUNEEL - CURATOR IN HET
FAILLISSEMENT VAN " DE NIEUWE STAD » N.V.,
MRS. DE VIDTS, GHEYS, LIEVENS - CURATORS IN
HET FAILLISSEMENT VAN« WEBA » N.V.)

ARREST

(A.R. nr. 7104)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Nr. 409

ser zeker, opeisbaar en vaststaande is;
zulke beschikking bovendien een authentieke akte uitmaakt; de beschikking van
20 augustus 1982, waarbij verlof verleend
werd om bewarend beslag op roerende
goederen te leggen, derhalve een authentiek stuk uitmaakt, op grond waarvan
bewarend beslag onder derden gelegd
kan worden, zodat het arrest, door te beslissen dat de beschikking van 20 augustus 1982 geen stuk is op grand waarvan
het litigieuze beslag gelegd mocht worden, de wettelijke draagwijdte van die
beschikking miskent (schending van artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek)
en het wettelijk begrip « authentieke
stukken », in de zin van artikel 1445 van
het Gerechtelijk Wetboek, miskent
(schending van genoemd artikel1445), en
het derhalve niet wettelijk verantwoord
is:

Over het middel: schending van de artikelen 1415 en 1445 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest het bewarend beslag onder derden, gelegd bij een op 10
september 1982 door de eiser betekend
exploot, nietig en opgeheven verklaart,
en de eiser dienvolgens tot schadeverOverwegende dat bewarend begoeding jegens de eerste verweerder ver- slag kan worden gelegd krachtens
oordeelt, op grand dat door de eerste een vonnis als bedoeld in artikel
rechter terecht werd besloten tot de nietigheid van bedoeld beslag om de reden dat 1414 van het Gerechtelijk Wetboek
zijn beschikking van 20 augustus 1982, of krachtens een verlof dat de beop grand waarvan het gelegd werd, aan slagrechter verleent op verzoekde tweede verweerders de toelating gaf schrift van de schuldeiser;
tot het leggen van bewarend beslag op
Dat artikel 1445 van het Gerechteroerend goed en op grand van zulke toelating geen bewarend beslag onder der- lijk Wetboek echter ook bewarend
den gelegd kan worden; dat de eiser ten beslag onder derden toelaat « op
onrechte stelt dat de bedoelde beschik- grond van authentieke of onderking van 20 augustus 1982 een door arti- handse stukken »;
kel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek
bedoeld authentiek stuk zou uitmaken,
Dat met de « stukken » waarover
op grond waarvan hij het aangevochten de schuldeiser moet beschikken om
derdenbeslag mocht leggen; dat immers krachtens die bepaling bewarend bede bij die wetsbepaling bedoelde authen- slag onder derden te kunnen leggen,
tieke of onderhandse stukken die zijn,
welke een zelfstandige titel van een bedoeld wordt een titel die de
schuldvordering kunnen opleveren, ter- schuldeiser reeds bezit en waaruit
wijl de beschikking van 20 augustus 1982 zijn schuldvordering blijkt;
slechts zijdelings naar een schuldvordeOverwegende dat de beschikking
ring van de tweede verweerders verwijst,
waarbij de beslagrechter krachtens
terwijl artikel 1445 van het Gerechte- artikel 1415 van het Gerechtelijk
lijk Wetboek onder meer bepaalt dat iedere schuldeiser op grand van authentie- Wetboek verlof om beslag te leggen
ke of onderhandse stukken onder een verleent, weliswaar een authentieke
derde bewarend beslag kan leggen; de in akte uitmaakt, maar niet de titel is
die bepaling bedoelde authentieke stuk- die de schuldeiser reeds bezit, waarken deze zijn waarin een zekere, opeis- uit zijn schuldvordering blijkt en op
bare en vaststaande schuldvordering in grond waarvan hij zonder enig verde zin van artikel 1415 van het Gerechte- lof van de beslagrechter bewarend
lijk Wetboek, wordt vastgesteld; de be- beslag onder derden kan leggen; dat
schikking van de beslagrechter waarbij,
met toepassing van artikel 1415, verlof het krachtens artikel 1415 verleende
verleend wordt om bewarend beslag te verlof slechts een titel uitmaakt
leggen, noodzakelijk de vaststelling in- voor het specifieke bewarend beslag
houdt dat de schuldvordering van de ei- waarvoor het verleend wordt;
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Dat de beslissing van het arrest,
dat op grond van de toelating tot
het leggen van bewarend beslag op
roerend goed geen bewarend beslag
onder derden kan worden gelegd,
wettelijk verantwoord is;
Dat het middel faalt naar recht;

(BRIERS T. BRUNEEL - CURATOR IN RET FAILLISSEMENT VAN " DE NIEUWE STAD " N.V., MRS.
DE VIDTS, GREYS, LIEVENS - CURATORS IN RET
FAILLISSEMENT " WEBA " N.V.)

ARREST

(A.R. nr. 7105)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
tot betaling van schadevergoeding
en kosten aan eerste verweerder
veroordeelt; verwerpt de voorzieining voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiser in de helft van de kosten;
houdt de overige kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 april 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. De Gryse.
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BESLAG -

BEWAREND BESLAG OP ROEREND GOED - VERMELDINGEN IN RET EXPLOOT.

Het exploot houdende bewarend beslag
op roerend goed moet de bijstand van
een getuige die voldoet aan de door de
wet gestelde voorwaarden vermelden;
de wet schrijft geen nietigheid voor in
geval van niet-vermelding van de volledige identiteit van de getuige. (Artt.
860, 1424, 1501, Ger.W.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 860, 1424 en 1501 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het bewarend beslag, gelegd bij een op 9 september 1982
door de eiser betekend exploot, nietig en
opgeheven verklaart, en de eiser dienvolgens tot schadevergoeding jegens de eerste verweerder veroordeelt, op grand dat
het bedoelde bewarend beslag door de
eerste rechter terecht nietig verklaard
werd wegens niet-vermelding, op origineel en afschrift van het proces-verbaal
ervan, van de identiteit van de getuige
die de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, eiser, bij het beslag bijstond,
welke tekortkoming geacht moet worden
de belangen van de eerste verweerder te
hebben geschaad; dat de eiser ten onrechte voorhoudt dat de nietigheidssanctie bepaald bij artikel 1501 van het
Gerechtelijk Wetboek enkel de niet-bijstand van een getuige zou treffen, doch
niet de niet-vermelding van diens identiteit in het proces-verbaal; dat immers de
bijstand van een (aan de door de wet gestelde voorwaarden beantwoordende) getuige een essentieel geldigheidsvereiste
is van het beslag, en de naleving van dit
vereiste niet te controleren is zonder de
vermelding van diens volledige identiteit;
dat de niet-vermelding in het proces-verbaal van het beslag van de volledige
identiteit van de getuige die de gerechtsdeurwaarder bijstond in rechte gelijk te
stellen is met het ontbreken van bijstand
van een getuige,
terwijl artikel 860 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat, wat de verzuimde
of onregelmatig verrichte vorm ook zij,
geen proceshandeling nietig verklaard
kan worden, indien de wet de nietigheid
ervan niet uitdrukkelijk bevolgen heeft;
artikel 1501 van het Gerechtelijk Wethoek, krachtens artikel 1424 van hetzelfde wetboek van toepassing op het bewa-
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rend beslag op roerend goed, onder meer
bepaalt, ten eerste, dat de gerechtsdeurwaarder op straffe van nietigheid van
het beslagexploot bijgestaan moet worden door een meerderjarige getuige die
zich niet bevindt in een van de nader genoemde gevallen van onverenigbaarheid,
en, ten tweede, dat de gerechtsdeurwaarder in het proces-verbaal de naam, de
voornaam en het beroep van deze getuige vermeldt, dewelke het origineel en de
afschriften ondertekent; de uitdrukkelijk
door de wet bevolen nietigheidssanctie
enkel slaat op het optreden zelf van de
getuige, doch niet op de vermelding van
diens identiteit; uit de naam, de voornaam en het beroep overigens niet afgeleid kan worden of de getuige al dan niet
beanwoordt aan de voorwaarden inzake
leeftijd en onverenigbaarheden, en de
controle op de naleving van die laatste
voorwaarden derhalve niet steunt op de
vermelding van de door de wet voorgeschreven gegevens, zodat het arrest,
door het bewarend beslag nietig te verklaren, niettegenstaande het ontbreken
van een uitdrukkelijke wetsbepaling die
bij niet-vermelding van de volledige
identiteit van de getuige de nietigheid
zou bevelen, niet wettelijk verantwoord
is (schending van de artikelen 860, 1424
en 1501 van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat, volgens artikel
860 van het Gerechtelijk Wetboek,
wat de verzuimde of verrichte vorm
ook zij, geen proceshandeling nietig
kan worden verklaard, indien de
wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen;
Overwegende dat artikel 1501 van
het Gerechtelijk Wetboek, krachtens
artikel 1424 toepasselijk op bewarend beslag op roerend goed, op
straffe van nietigheid van het beslagexploot de bijstand van een getuige die voldoet aan de gestelde
voorwaarden, voorschrijft, maar diezelfde nietigheid niet verbindt aan
de vervolgens in het artikel voorgeschreven vermelding van de naam,
de voornaam en het beroep van de
getuige;
Overwegende dat weliswaar de
niet-vermelding van de bijstand van
zodanige getuige bij het beslag op
roerend goed nietigheid van het beslagexploot meebrengt, omdat het
bewijs van zodanige bijstand uit het

beslagexploot moet blijken; dat het
arrest echter de beslissing dat het
beslagexploot te dezen nietig is, niet
grondt op de niet-vermelding van de
bijstand van de getuige, maar op de
niet-vermelding van de volledige
identiteit van de getuige die de gerechtsdeurwaarder bij het beslag
bijstond;
Dat het arrest, nu de wet de nietigheid volgend uit zulk een verzuim
niet beveelt, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat niet nader behoeft te worden ingegaan op het
tweede middel, daar dit niet tot ruimere cassatie kan leiden;

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 ze naar het
Hof van Beroep te Brussel.
5 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
-- Advocaat: mr. De Gryse.
(1410)

Nr. 411
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RECHTERLIJKE

5 april 199i

ORGANISATIE

BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE BESLISSING
WAARBI.J DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN WORDT BEVOLEN - LATERE BESLISSING
OVER DE GRONDSLAG VAN DE VORDERINGVOORWAARDE.
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Na een beslissing die de beropening van
de debatten beveelt over een welbepaald onderwerp, zodanig dat in feite
bet vorige debat over dat punt wordt
voortgezet, moet de beslissing die uitspraak doet over de vordering zelf
worden gewezen door de recbters die
de vorige terecbtzittingen in diezelfde
zaak bebben bijgewoond of, zo niet,
door een recbtscollege waarvoor bet
geding volledig is bervat (1). (Art. 779,
Ger.W.)
(BROUWERIJ HAACHT N.V.
T. PICCART, LELIEVRE)
ARREST

(A.R. nr. 7294)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 maart 1990 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;

Over bet eerste middel: schending van
artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis van 5
maart 1990 werd gewezen door de heer
J. Penders, rechter waarnemend voorzitter, de heer L. Jans en mevrouw Debaenst, rechters, dit ter uitvoering van het
tussenvonnis van 5 maart (lees : september) 1988, dat echter werd gewezen door
een anders samengestelde zetel, te weten door de heer J. Penders, rechter
waarnemend voorzitter, mevrouw V.
Lenders en de heer L. Jans, rechter, alhoewel het genoemd tussenvonnis van 5
maart (lees : september) 1988 een heropening van de debatten had bevolen om de
partijen toe te laten te besluiten over de
vraag of in casu " een huur van onbepaalde duur bestond, of dat in gemeen
akkoord de huur verlengd werd tot 28 februari 1985 en vanaf dan een nieuwe termijn van 9 jaar liep »,
terwijl, naar luid van het eerste lid
van artikel 779 van het Gerechtelijk Wethoek, de rechters alle zittingen over de
zaak moeten hebben bijgewoond; deze
regel van toepassing is wanneer een vonnis de heropening van de debatten over
een welbepaald onderwerp beveelt en de
debatten, die reeds voordien begonnen
(1) Zie Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2667
(A.C., 1988-89, nr. 412).
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waren over het voor de rechter vastgestelde onderwerp, worden voortgezet na
de heropening der debatten; zodat het
bestreden vonnis van 5 maart 1990 niet,
zonder schending van artikel 779, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kon
worden gewezen door andere rechters
dan die welke het vonnis uitspraken van
5 september 1988, dat de debatten op een
bepaald punt heropende zodat deze debatten op een bepaald punt heropende
zodat deze debatten werden voortgezet
door andere rechters dan die welke het
eerste vonnis uitspraken zonder dat
uit de processtukken blijkt dat door de
nieuwe rechters de debatten volledig
werden hervat (schending van artikel
779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek):
Overwegende dat de rechtbank in
haar vonnis van 5 september 1988,
ten aanzien van het feit dat de verweerders, die een huurhernieuwing
hadden gevraagd, niet hadden gereageerd op de brief met andersluidende voorwaarden van de verhuurder, de stelling verwierp dat het
stilzwijgen van de huurder kan worden beschouwd als een instemming
met de voorwaarden van de verhuurder; dat de rechtbank in hetzelfde vonnis vervolgens de heropening van het debat beval betreffende de vraag of na het beeindigen
van de huur een huur van onbepaalde duur bestond dan wel of de huur
in gemeen overleg werd verlengd tot
28 februari 1985 en er van toen af
een nieuwe termijn van negen jaar
liep; dat de rechtbank aldus, voor de
voortzetting van het debat, een onderwerp vaststelde dat onderscheiden was van de betwisting over de
beweerde stilzwijgende instemming
met de voorwaarden van de verhuurder;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na de heropening van het
debat, met verwijzing naar brieven
van 7 juni 1984, 10 oktober 1984 en
28 februari 1985, oordeelt dat de onderhandelingen tussen partijen mislukt zijn en dat er vanaf 7 februari
1984 een huurovereenkomst van onbepaalde duur was;

810

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat het bestreden
vonnis aldus na een voortgezet debat uitspraak doet over een onderwerp dat in het vonnis van 5 september 1988 was vastgesteld;

Nr. 412

Nr. 412
1e

KAMER -

5 april 1991

HOGER BEROEP -

Overwegende echter dat het vonnis van 5 september 1988 was gewezen door een kamer die was samengesteld uit de rechters Penders,
Lenders en J ans, en dat het bestreden vonnis is gewezen door de rechters Penders, J ans en Debaenst; dat
niet blijkt dat het bestreden vonnis
is gewezen door de rechters voor
wie de partijen het debat volledig
hebben hernomen;
Dat het bestreden vonnis aldus
niet voldoet aan het voorschrift van
artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk
het vonnis, op straffe van nietigheid,
slechts kan worden gewezen door de
rechters die alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond;

BURGERLIJKE ZAKEN
- GEVOLGEN - DEVOLUTIEVE KRACHT BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER- BE·
PERKING.

Wanneer, in burgerlijke zaken, de appelrechter een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt,
hoeft hij geen uitspraak te doen over
de punten van de vordering die niet
onafhankelijk zijn van de bevolen onderzoeksmaatregel (1). (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
(NIEUWE NATIONALE VERZEKERINGSSOCIETEIT
N.V. T. GRADENER, VAN OOSTEN)

(A.R. nr. 7306)
5 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Dassesse en Houtekier.

Dat het middel gegrond is;

Nr. 413
3e KAMER - 8 april 1991

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit 1° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.3,
arrest melding zal worden gemaakt
d, E.V.R.M. - TOEPASSINGSGEBIED.
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de 2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1,
beslissing daaromtrent aan de feiE.V.R.M. - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
tenrechter over; verwijst de zaak
ZAAK - BEGRIP.
naar de Rechtbank van Eerste Aan- l - - - - - - - - - - - - - - - leg te Tongeren, zitting houdende in
Noot arrest nr. 412 :
hoger beroep.
5 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq - Advocaten :
mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

(1) Zie Cass., 10 jan. 1980 (A.C, 1979-80, nr.
281), 24 dec. 1987, A.R. nr. 7539 (ibid., 1987-88,
nr. 256), en cone!. proc.-gen. E. Krings (Bull.
en Pas., 1988, I, nr. 256), 11 jan. en 23 feb.
1990, A.R. nrs. 8706 en 6927 (A.C, 1989-90, nrs.
293 en 384), 5 okt. 1990, A.R. nr. 6848 (ibid.,
1990-91, nr. 59), en 13 dec. 1990, A.R. nr. 8881
(ibid., 1990-91, nr. 200).

Nr. 414
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3° RECHT

VAN

TUCRTZAKEN -

VERDEDIGING

BEGRIP.

1° Art. 6.3., d, E.V.R.M. geldt alleen t.a.v.
degene tegen wie een strafvordering is
ingesteld, niet in tuchtzaken (1).
2° en 3° Geen miskennning van het recht
op een eerl~jke behandeling van de
zaak in de zin van art. 6.1 E. V.R.M. of
van het recht van verdediging valt af
te leiden uit de omstandigheid dat een
rechtscollege, bij het vaststellen van
burgerlijke rechten en verplichtingen,
in zijn oordeel meer bewijswaarde
hecht aan bepaalde getuigenissen, onder ede afgelegd, dan aan schriftelijke
verklaringen van andere personen die
ter zake niet nader werden ondervraagd (2).
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afleiden dat die feiten de samenwerking tussen partijen niet onmiddellijk
en definitief onmogelijk maken en dus
geen dringende reden tot ontslag vormen (1). (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(ABFIN N.V. T. SNIJERS)

(A.R. nr. 7402)

8 april 1991 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat :
mr. Verbist.

(S ... T. ORDE VAN DIERENARTSEN)

(A.R. nr. 7191)

8 april 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en
Hutzler.

Nr. 415
3•

KAMER -

8 april 1991

Nr. 414
1° INKOMSTENBELASTINGEN 3•

KAMER -

8 april 1991

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEGRIP.

Uit de vaststelling dat de ontslaggevende
partij het onderzoek naar de ernst van
de als dringende reden in aanmerking
komende feiten nodeloos lang heeft ]aten aanslepen, Iran de rechter wettig
Noten arrest nr. 413 :
(1) Zie Cass., 6 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr.
227).
(2) Zie Cass., 1 juni 1988, A.R. nr. 6546 (A.C.,
1987-88, nr. 603), en 17 nov. 1988, A.R. nr. 7848
(A.C., 1988-89, nr. 160).

SLAGPROCEDURE - BEZWAAR RING - NIETIGREID.

AANMOTIVE-

2° VORDERING IN RECHTE -

BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN EXCEPTIE VAN NIETIGREID VAN EEN PROCESRANDEL!NG
MOTIVERING VAN RET
BEZWAARSCRRIFT - TOEPASSING VAN DE
REGELS VAN RET GERECRTELIJK WETBOEK.

1° en 2° De regels van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende de excepties van
nietigheid vinden geen toepassing ter

l-----------------Noot arrest nr. 414 :
(1) Zie Cass., 25 april 1988, A.R. nr. 6086
(A.C., 1987-88, nr. 511).
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zake van de verplichting om de bezwaarschriften te motiveren (1). (Artt.
860 en 861 Ger.W.; art. 272 W.I.B.)

Nr. 416

rechtelijk Wetboek betreffende de
excepties van nietigheid geen toepassing vinden;

(VA::-i BOR:VI, FO"CBERT
T. BELG!SCHE STAAT - ~!IX. V. Fl!\A::-iCIE::-i)
ARREST

(A.R. nr. F 1868 N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat artikel 272 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de bezwaarschriften die de belastingplichtige
bij de directeur der directe belastingen indient, gemotiveerd moeten
zijn; dat de directeur, ingevolge het
bepaalde in artikel 276, eerste lid,
van dat wetboek, uitspraak doet bij
met redenen omklede belissing « nopens de bezwaren aangevoerd door
de belastingschuldige >>;
Overwegende dat, in het kader
van de in de artikelen 267 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de wetgever georganiseerde rechtspleging,
uit de aard zelf van de aldaar bedoelde bezwaarschriften volgt dat ze
gemotiveerd moeten zijn, opdat de
directeur der directe belastingen de
hem toegewezen rechtsprekende
functie zou kunnen vervullen;
Dat, derhalve, ter zake van de
verplichting de bezwaarschriften te
motiveren, de regels van het Ge-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
8 april 1991 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert, R. Tournicourt en M. Eulaerts,
Brussel.

Nr. 416
3•

KAMER -

8 april 1991

DIENSTPLICHT GES RAAD -

MILITIERECHTSCOLLE- HERKEURINGS-

SA~IE:"iSTELLI!IiG

VOORZITTER.

Niet regelmatig samengesteld is de herkeuringsraad die wordt voorgezeten
door een arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank. (Art. 38, § 1, Dienstplichtwet.)
(R ... )

{1) Zie omtrent de motivering van het bezwaarschrift : Cass., 21 april 1953 {A.C., 1953,
571) met noot W.G. in Bull. en Pas., 1953, I,
642; Cass., 12 juli 1955 {A.C., 1955, 935), 3 feb.
1956 {A.C., 1956, 444), 9 april 1957 {A.C., 1957,
676), 1 dec. 1959 en 23 feb. 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 393 en 737). " Les reclamations en matiere d'imp6ts sur les revenus "• plecht. openingsrede van proc.-gen. Hayoit de Termicourt v66r het Hof van 1 sept. 1958, biz. 31-35
(J.T., 1958, 469, inz. 475-476). VAN 0RSHOVEN,
Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over
directe rijksbelasting, nr. 244.

ARREST

(A.R. nr. M 761 N)

8 april 1991 - 3" kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, procureur-generaal
- Advocaat : mr. Lietaer, Kortrijk.

Nr. 417
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Nr. 417
2• KAMER - 9 april 1991

MISBRUIK VAN VERTROUWEN TOOliNG VAN HET MISDRIJF -

VOL·
TIJDSTIP.

Het misdrijf « misbruik van vertrouwen » is voltrokken op het ogenblik
dat degene aan wie roerende zaken
werden toevertrouwd onder de verplichting om ze terug te geven of ze
voor een bepaald doe] te gebruiken of
aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid verkeert ze terug te geven of
ze tot de overeengekomen bestemming
te gebruiken (1). (Art. 491 Sw.)

(MARCHAUD T. STRUBBE, DULST)
ARREST

(A.R. nr. 2941)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen eiser;
~e

Over het eerste middel: schending van

artikelen 21, 26 van de voorafgaande
tltel van het Wetboek van Strafvordering
en 491 van het Strafwetboek,

. doordat het arrest, wat de telastleggm~ C-1 _betreft, beslist dat
« m1sbrmk van vertrouwen

het misdrijf
, voltrokken
werd op 22 augustus 1981, hetzij op de
dag dat eiser niet meer in staat was zijn
verplichtingen jegens de burgerlijke partij Andre Strubbe na te komen en verder
beslist dat, daar de verjaring van de
strafvordering nog gestuit werd in juni
1984, deze nog niet verjaard was op 8
september 1986, toen Strubbe zich burgerlijke partij stelde,

(1) Cass., 18 maart 1940 (A.C., 1940, 40); 16
feb. 1953 (ibid., 1953, 408); 13 juni 1955 (ibid.,
1955, 844).
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terwijl, eerste onderdeel, artikel 21 van
de voorafgaande titel voorziet dat, ter zake van wanbedrijven, de verjaringstermijn drie jaar bedraagt en die termijn
een aanvang neemt op de dag waarop
het misdrijf is gepleegd; dat, om betreffende aanvangsdatum te bepalen, nagegaan dient te worden op welk ogenblik
de konstitutieve elementen van het misdrijf zich voorgedaan hebben, hetzij in
casu op welk ogenblik eiser zich schuldig
gemaakt heeft aan de verduistering of
verspilling. Dat het ogenblik waarop de
dader van het misdrijf van misbruik van
vertrouwen niet langer in staat is zijn
verplichtingen te voldoen ter zake niet
richtingaangevend is, nu dit niet een van
de konstitutieve elementen van het misdrijf is, en vermits het misdrijf voltrokken is op het ogenblik van de bedrieglijke verduistering of verspilling van
toevertrouwde gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen of geschriften die een
verbintenis of een schuldbevrijding inhouden. Voor wat de burgerlijke vordering betreft bepaalt artikel 26 eveneens
uitdrukkelijk dat de aanvangsdatum van
de verj a ring de dag is waarop het misdrijf gepleegd werd;
tweede onderdeel, bij samenlopende
misdrijven de verjaringstermijn een aanvang neemt de dag waarop het laatste
feit gepleegd wordt; dat, eensdeels, niet
uitdrukkelijk bewezen feiten niet in aanmerking kunnen genomen worden voor
de berekening van deze termijn en, anderdeels, de burgerlijke partij Strubbe
ter terechtzitting van het hof verklaarde
een bedrag van 26.000 frank waarvan eiser oorspronkelijk verdacht werd het op
23 augustus 1981 te hebben verduisterd,
ontvangen te hebben; dat het arrest, nu
het vorige feit van 16 mei 1980 dateerde,
had moeten vaststellen dat verjaring van
de burgerlijke vorderingen Strubbe en
Dulst-Pyra ingetreden was, vermits
Andre Strubbe zich pas op 8 september
1986, dus na het verjaren van de strafvordering, burgerlijke partij stelde; dat
het middel van de verjaring van de burgerlijke vordering zelfs ambtshalve dient
onderzocht :

Overwegende dat misbruik van
vertrouwen voltrokken is op het
ogenblik waarop degene aan wie
roerende zaken toevertrouwd onder
de verplichting om ze terug te geven
of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, niet meer
in de mogelijkheid verkeert ze terug
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te geven of ze tot de overeengekomen bestemming te gebruiken, en
dat vanaf dat tijdstip de verjaring
van de strafvordering een aanvang
neemt;
Overwegende dat het ogenblik
waarop die toestand zich voordoet
op onaantastbare wijze door de feitenrechter wordt bepaald;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van feitelijke gegevens
oordelen dat te dezen de feiten
<< misbruik van vertrouwen » ten nadele van de verweerders Du.lst en
Pyra gepleegd werden op 2 juli 1979
en de feiten ten nadele van de verweerder Strubbe gepleegd werden
op 22 augustus 1991; dat de appelrechters aannemen dat die feiten
door eenheid van opzet verbonden
zijn en de verjaring van de strafvordering regelmatig werd gestu.it in
juni 1984, zodat de civielrechtelijke
vorderingen door de verweerders te
bekwamer tijd waren ingesteld, dit
is op 8 september 1986;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat het laatste feit << misbruik van vertrouwen » zou te bepalen zijn op 23 augustus 1981 met betrekking tot een bedrag van 26.000
frank; dat het arrest enkel zegt dat
eiser op 22 augustus 1981 in de onmogelijkheid verkeerde om de totaliteit van de bedragen, die hij op verschillende tijdstippen te zijner beschikking had met het doel ze te
beleggen, terug te geven of ze tot de
overeengekomen bestemming te gebruiken, doch dat - met het oog op
het bepalen van de uiteindelijke vergoeding die aan de verweerder
Strubbe moet worden toegekend onder meer moet worden afgetrokken een bedrag van 26.000 frank dat
die verweerder erkende te hebben
ontvangen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 april 1991 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en M.
Schepens, Brugge.

Nr. 418
2e KAMER - 9 april 1991

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

STRAFZAKEN -

GEZAG

BEGRIP.

2° CASSATIE -

GEVOLGEN VAN HET CASSATIEARREST - STRAFZAKEN - DEFINITIEVE VRIJSPRAAK OP DE STRAFVORDERING VEROORDELING
OP
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING CASSATIE OP DE
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - BEVOEGDHEDEN VAN DE VERWIJZINGSRECHTER.

3° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - DEFINITIEVE VRIJSPRAAK OP DE
STRAFVORDERING - VEROORDELING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIE OP DE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE
- BEVOEGDHEDEN VAN DE VERWIJZINGSRECHTER.

1°, 2° en 3° Wanneer de beklaagde door
de politierechtbank is vrijgesproken,
de correctionele rechtbank op het hager beroep van het O.M. en van de
burgerlijke partij, met bevestiging van
de vrijspraak, de beklaagde tot schadeloosstelling veroordeelt wegens een
fout die geen verband houdt met de
ten Jaste gelegde feiten, en wanneer
die beslissing is vernietigd op het enkel cassatieberoep van de beklaagde,
is de verwijzingsrechter bevoegd om
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het ten laste gelegde feit bewezen te
verklaren en de beklaagde te veroordelen tot schadeloosstelling jegens de
burgerlijke partij (1).
(lVIAKHTOUT
T. KESTERS S., KESTERS !VI., BREEMANS)

Advocaat-generaal R. Declercq heeft in
substantie het volgende gezegd, wat betreft de tegen eiser gerichte civielrechtelijke vorderin~t:
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spronkelijke dagvaarding Makhtout ten
laste werd gelegd.
In zijn cassatiemiddelen stelt eiser dat
de rechtbank te Hasselt hem niet op burgerlijk gebied mocht veroordelen.
De middelen zijn niet helemaal nauwkeurig gesteld. Zo zegt eiser om te beginnen dat de rechtbank te Hasselt dezelfde
fout beging als de rechtbank te Tongeren en dus om dezelfde reden zou moeten gecasseerd worden. Dat is niet zo.
De rechtbank te Tongeren veroordeelde
hem voor een fout die vreemd was aan
de hem ten laste gelegde misdrijven. De
rechtbank te Hasselt integendeel veroordeelde hem voor een misdrijf waarvoor
hij wel degelijk vervolgd was volgens de
inleidende dagvaarding. De rechtbank te
Hasselt beging dus niet dezelfde fout als
de rechtbank te Tongeren. Ware het zo
geweest, dan had uw Hof over deze voorziening moeten uitspraak doen met verenigde kamers, wat nu niet het geval is.

De eiser Addi Makhtout was voor de
Politierechtbank te Tongeren (Maaseik)
gedagvaard wegens overtreding van artikel 9, 6°, en van artikel 19, 3, 5°, van de
wegcode. Hij werd vrijgesproken. De tegen hem gestelde burgerlijke partij,
Martinus Kesters, werd afgewezen.
Op het hoger beroep van de burgerlijke partij en van het openbaar ministerie werd door de Correctionele RechtEen tweede fout in eisers redenering
bank te Tongeren de vrijspraak op
strafgebied integraal bevestigd, terwijl bestaat hierin dat hij het zo voorstelt
nochtans Makhtout tot de helft van de alsof, na een vrijspraak op strafgebied,
door de burgerlijke partij gevorderde de strafrechter nooit de civielrechtelijke
schade werd veroordeeld, op grond van vordering kan inwilligen. Die regel is
een onvoorzichtigheid die met de twee juist in eerste aanleg waar de rechter
telastleggingen nid te maken had. De zich zou tegenspreken als hij schadeverrechtbank verklaarde trouwens geen en- goeding zou toekennen op grond van een
kel misdrijf bewezen. De oorspronkelijke misdrijf dat hij niet bewezen verklaart.
telastleggingen steunden hierop dat Maar het is niet meer juist als, ingevolge
Makhtout zijn fiets bereed, terwijl de de beperkte devolutieve kracht van een
correctionele rechtbank ervan uitging rechtsmiddel van de burgerlijke partij,
dat niet kon worden uitgemaakt of hij d~ rechter op verzet of in hoger beroep,
zijn fiets bereed dan wel als voetganger mtspraak doet over de civielrechtelijke
vordering zonder gehinderd te zijn door
zijn fiets met de hand leidde.
De veroordeling van Makhtout werd, een strafrechtelijke vrijspraak die kracht
met uw arrest van 7 februari 1989, gecas- van gewijsde verkreeg (3).
seerd omdat een strafrechter slechts
De vraag die hier moet onderzocht
schadevergoeding aan de burgerlijke worden is of de rechtbank te Hasselt nog
partij kan toekennen wanneer hij vast- bij machte was Makhtout tot schadeverstelt dat die schade voortvloeit uit een goeding te veroordelen, gelet op de stand
als misdrijf omschreven feit dat hij be- van de rechtspleging.
wezen verklaart (2).
Juist zoals de eiser zelf, in het voorAls verwijzingsrechter oordeelde de
stellen van zijn middelen, tot ongepaste
Correctionele Rechtbank te Hasselt dat veralgemeningen
overging, zou het ook
het bewezen was dat Makhtout op het
verkeerd zijn de oplossing van het proogenblik van de aanrijding zijn fiets be- bleem
te zoeken in algemeenheden die
reed en bovendien dat hij, alvorens links
op zichzelf door niemand betwist worden
af te slaan, verzuimde de vluchtheuvel maar
die geen oplossing bieden in de bijaan zijn linkerzijde te laten. De recht- zondere omstandigheden waarin de zaak
bank verklaarde dus bewezen het feit zich voordoet.
van de eerste telastlegging die in de oor(1) Zie Cass., 16 mei 1989, A.R. nr. 2935
(A.C., 1988-89, nr. 528).
(2) Cass., 26 en 27 sept. 1990, A.R. nrs. 8304
en 8723, Bull. en Pas., 1991, I, nrs. 40 en 43.

(3) Zie Cass., 8 okt. 1974, R. W:, 1974-75, kol.
955; Cass., 7 dec. 1982, A.C., 1982-83, nr. 219;
Cass., 4 juni 1986, A.R. nr. 5009, A.C., 1985-86,
nr. 619; Cass., 15 sept. 1987, A.R. nr. 1159, A.C.,
1987-88, nr. 29.
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Het zou niet helpen eenvoudig te herinneren aan de regels volgens welke de
appelrechter, in geval van hager beroep
van de burgerlijke partij tegen een vonnis van vrijspraak, het recht en de plicht
heeft te onderzoeken of het misdrijf bewezen is en, zo ja, over de civielrechtelijke rechtsvordering uitspraak te doen.
Dat kon met recht en reden gezegd worden in een vorig stadium van deze procedure, want oak a! zou de procureur des
Konings te Tongeren geen hager beroep
hebben ingesteld tegen de vrijspraak
door de politierechtbank, tach zou de
Correctionele Rechtbank te Tongeren het
volste recht gehad hebben om, op het hager beroep van de burgerlijke partij,
over de tegen Makhtout gerichte verdering tot schadevergoeding, gegrond op de
feiten van de telastlegging, uitspraak te
doen.
Een andere algemene regel inroepen,
namelijk dat, na cassatie, de partijen
binnen de perken van de verwijzing worden teruggeplaatst in de toestand waarin
ze zich bevonden v66r de gecasseerde
uitspraak, brengt ons niet vee! vooruit.
Want die regel, die een nuttig vertrekpunt betekent om in het algemeen de
draagwijdte van een cassatie te situeren
en die vooral onderstreept dat de partij
die cassatie bekomt niet te lijden heeft
onder wat te haren nadele in de gecasseerde uitspraak wordt beslist (4), moet,
volgens de omstandigheden, eigen aan
elke zaak, gecorrigeerd worden. Dat
blijkt zeer duidelijk in de verschillende
gevallen waarin U een beperkte cassatie
of een cassatie zonder verwijzing uitspreekt.
De essentiele vraag betreft de positie
waarin de Correctionele Rechtbank te
Tongeren zich bevond toen ze over het
hager beroep tegen het vonnis van de
politierechtbank moest beslissen. Ze
moest, zowel op strafgebied als op burgerlijk gebied, vrij oordelen of Makhtout
zich schuldig gemaakt had aan de hem
ten laste gelegde overtredingen van de
artikelen 9, 6°, en 19, 3, 5°, van de wegcode. Ze kon die misdrijven rekwalificeren,
wat niet ter sprake kwam. Onder geen
voorwendsel kon of mocht ze, in het kader van de tegen Makhtout ingestelde
(4) Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5157, A.C.,
1986-87, nr. 265; Cass., 10 feb. en 3 mei 1988,
A.R. nrs. 6302 en 1286, A.C., 1987-88, nrs. 355
en 536; Cass., 13 dec. 1988, A.R. nr. 2075, A.C.,
1988-89, nr. 221.
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vorderingen, uitspraak doen over fouten
die vreemd waren aan het ten laste gelegde.
Nu ze tach over zulke fout uitspraak
deed en daarop een onwettige burgerlijke veroordeling van Makhtout liet
steunen, rijst de. vraag welke betekenis
het cassatieberoep van Makhtout kon
hebben, het enige rechtsmiddel dat tegen
de uitspraak van Tongeren werd ingesteld.
De beklaagde kon onmogelijk zijn cassatieberoep richten tegen zijn vrijspraak
op strafgebied, evenmin tegen de impliciete doch zekere afwijzing van de burgerlijke partij, voortvloeiend uit die vrijspraak. Die twee dispositieven waren
definitief verworven, nu niemand er geldig tegen opkwam.
Het cassatieberoep kon enkel gericht
zijn tegen het laatste dispositief van het
vonnis, dit namelijk waardoor de rechtbank, volledig buiten de ingestelde vorderingen beslissend, een veroordeling tot
schadevergoeding uitsprak, zonder dat
iemand dat vroeg of aan de strafrechter
kon vragen.
Zo iets komt nochtans meer voor en
regelmatig is uw Hof verplicht dergelijke
onwettige beslissingen te casseren. Uw
rechtspraak is nu definitief gevestigd :
als de strafrechter een beklaagde vrijspreekt en hem bij die gelegenheid voor
een andere fout op burgerlijk gebied
tach veroordeelt, dan wordt dit dispositief gecasseerd zonder verwijzing (5).
Hoe kan het anders? Als er geconstateerd wordt dat de veroordeling uitgesproken werd zonder dat de vordering
daartoe ingesteld was of kon worden ingesteld, heeft een verwijzing geen zin.
De verwijzingsrechter zou enkel kunnen
vaststellen dat er geen vordering is
waarover hij te beslissen heeft.
In deze zaak constateert men dat de
cassatie van het vonnis van het rechtbank te Tongeren gebeurde met verwijzing. Wat kon het gevolg zijn van dit
moeilijk te verklaren dictum? Men zou
kunnen denken dat, na cassatie, de verwijzingsrechter zijn rechtsmacht niet
mag afwijzen. Dat is ongetwijfeld zo, in
deze zin dat het aangewezen gerecht
niet mag weigeren uitspraak te doen onde~; voorwendsel dat een andere rechter
zou bevoegd zijn, m.a.w. hij mag uw ar(5) Cass., 16 ap:·i! 1985, A.R. nr. 9137, A.C.,
1984-85, nr. 483; Cass., 13 nov. 1990, A.R. nr.
4175, Bull. en Pas., 1991, I, nr. 147.
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rest niet tegenspreken (6). Anderzijds is
het zeker dat een verwijzing na cassatie
geen rechtsvorderingen in het Ieven kan
roepen en niet voor gevolg kan hebben
dat een rechtbank zou moeten beslissen
over het inwilligen van een onbestaande
rechtsvordering.
Wanneer het Hof een strafrechtelijke
veroordeling casseert omdat de strafvordering verjaard is, en bij onachtzaamheid, tegen de vaste rechtspraak in (7),
een verwijzing naar een andere rechtbank zou bevelen, is het duidelijk dat de
verwijzingsrechter over niets meer te
oordelen heeft. Hij zou toch niet kunnen
zeggen dat de strafvordering niet verjaard kan zijn omdat anders de verwijzing geen zin zou hebben.
De rechtbank te Hasselt kon zich aan
de verwijzing niet onttrekken. Maar zij
moest zich ertoe beperken vast te stellen
dat geen uitspraak ten gronde in de
plaats kon gesteld worden van het gecasseerde dispositief, dat zij zelf evenmin
als de rechtbank te Tongeren de macht
had om een burgerlijke veroordeling te
steunen op een fout die buiten de telastlegging viel.
Noch het cassatieberoep van Makhtout
tegen het Tongerse vonnis noch het cassatiearrest zelf konden iets te maken
hebben met het vonnis in zoverre het
Makhtout vrijsprak en voor het ten laste
gelegde buiten de zaak stelde.
Langs een andere weg komt men,
steeds steunend op uw gevestigde rechtspraak, tot hetzelfde besluit dat de door
het nu bestreden vonnis uitgesproken
burgerlijke veroordeling onwettig is.
Wanneer het cassatieberoep van een
beklaagde wordt ingewilligd mag de verwijzingsrechter deze nooit meer burgerlijk veroordelen op grond van feiten
waarvoor hij in een vorige fase van de
procedure definitief werd vrijgesproken.
Dat besliste U met uw arrest van 16 mei
1989 (8). Deze rechtspraak heeft niets te
maken met de vraag of de toestand van
de eiser in cassatie, die gelijk krijgt,
door de verwijzingsrechter mag verzwaard worden. Het is eenvoudig de
vraag of op bepaalde beslissingen nog
kan worden teruggekomen ingeval de
(6) Cass., 8 maart 1988, A.R. nr. 2214, A.C.,
1987-88, nr. 429.
(7) Cass., 12 sept. en 14 nov. 1989, A.R. nrs.
2966 en 3457, A.C., 1989-90, nrs. 23 en 161.
(8) Cass., 16 mei 1989, A.R. nr. 2935, A.C.,
1988-89, nr. 528.

rechtspleging wordt voortgezet ingevolge
het gegrond verklaard rechtsmiddel van
de betrokken partij zelf.
Als men het principe van het arrest
van 16 mei 1989 eenvoudig toepast op de
huidige zaak, merkt men dat de Correctionele Rechtbank te Hasselt, statuerende ingevolge het cassatieberoep van
Makhtout, ten onrechte is terruggekomen op wat definitief verworven was
voor deze beklaagde.
Eisers eerste middel is in zoverre gegrond.
Ik besluit tot cassatie van de beslissing op de tegen eiser gerichte civielrechtelijke vordering.
ARREST

(A.R. nr. 3750)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 juni 1989 in hoger
beroep en op verwijzing gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Hasselt;
Gelet op het arrest van het Hof
van 7 februari 1989 (9);
Overwegende dat verweerster
sub 1 wegens overtreding van de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek en 12.3.1.2 a van het Wegverkeersreglement en eiser wegens
overtreding van de artikelen 9.6,
19.3.5° van het Wegverkeersreglement vervolgd werden voor de Politierechtbank te Maaseik; dat de verweerders sub 2 en 3 als civielrechtelijk aansprakelijken gedagvaard
werden en eiser zich tegen de drie
verweerders en de verweerder sub 2
zich tegen eiser burgerlijke partij
hadden gesteld;
Dat voornoemde politierechtbank
bij vonnis van 5 januari 1988 eiser
vrijsprak en verweerster sub 1 wegens de beide telastleggingen veroordeelde en op civielrechtelijk gebied zich onbevoegd verklaarde wat
de vordering van de verweerder sub
2 tegen eiser betrof en de drie verweerders veroordeelde om aan eiser

1-----------------(9) Niet gepubliceerd.
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een voorschot te betalen een deskundige benoemde en d~ behandeling van de zaak onbepaald uitstelde;
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Dat op de voorziening van eiser
het Hof bij arrest van 7 februari
1989 het vonnis van de Correctionele
~echtbank te Tongeren vernietigde
m zoverre het uitspraak deed over
Dat op hoger beroep van het de civielrechtelijke vordering van de
openbaar ministerie en van de drie v~rweerder sub 2 tegen eiser en van
verweerders de Correctionele Recht- e1ser tegen de verweerders behoubank te Tongeren bij vonnis van 21 dens in zoverre de beslissing inhield
april 1988 op penaal gebied de vrij- dat Sabine Kesters voor minstens
spraak van eiser bevestigde, de ver- de helft aansprakelijk is voor het tot
weerster sub 1 vrijsprak van de stand komen van het ongeval en de
tweede telastlegging en haar veroor- schadelijke gevolgen ervan;
d~elde wegens de eerste telastlegDat de Correctionele Rechtbank
gmg, en op civielrechtelijk gebied
verklaarde dat eiser « voor de helft te Hasselt op verwijzing bij vonnis
zelf verantwoordelijk (was) voor het van 22 juni 1989 oordeelt dat « de
tot stand komen van het ongeval en fouten door beide bestuurders bede schadelijke gevolgen ervan », ei- gaan in gelijke mate bijgedragen
ser veroordeelde om aan de ver- (hebben) tot het tot stand komen
weerder sub 2 de helft te betalen van het ongeval >> en dat « eenieder
van de door laatstgenoemde geleden voor de helft verantwoordelijk (is)
schade en de drie verweerders ver- voor de schade door het ongeval ontoordeelde om aan eiser een voor- staan en eiser veroordeelt om aan
schot te betalen en de zaak verwees de burgerlijke partij Martinus Kesnaar de eerste rechter voor verdere t~rs (verweerder sub 2) de helft van
d1ens schade te betalen en de drie
afdoening;
verweerders veroordeelt om aan eiDat de correctionele rechtbank ser een voorschot te betalen de aanhaar beslissing liet steunen op on- s~elling van een deskundig~ bevesder meer volgende consideransen : tlgt .~n de zaak voor afdoening
verwiJst naar de Politierechtbank te
« Dat Addi Makhtout, rechtstreeks
gedaagde partij, terecht vrijgespro- Maaseik;
ken werd van de betichtingen hem
. A. I_n zoverre de voorziening geten laste gelegd. Dat deze betichtin- riCht
1_s tegen de beslissing op de
gen enkel betrekking hebben op be- vordermg van de verweerder sub 2
stuurders, waaromtrent twijfel be- tegen eiser :
staat. Dat een persoon die een fiets
aan de hand geleidt zich client te gedragen naar de regels voor de voetOverwegende dat de appelrechter,
gangers. (... ) dat op burgerlijk gebied de rechtbank evenwel van oor- op het ontvankelijk hoger beroep
deel is dat Addi Makhtout geenszins van de burgerlijke partij tegen een
met de nodige voorzorg en voorzich- vrijsprekend vonnis, ook al is dat op
tigheid de rijbaan gedwarst heeft. penaal gebied ingevolge de ontstenDat hij in het een of het andere ge- tenis van aanwenden van rechtsmidval rekening had dienen te houden delen door het openbaar ministerie
met de bestuurders die hij had kun- definitief geworden, wat de civielnen voorzien en zo nodig had die- rechtelijke vordering betreft, moet
nen te stoppen om hen doorgang te nagaan o~ het als misdrijf aangeverlenen. Dat rekening houdend met merkte fe1t, dat aan die civielrechtehogergenoemde elementen de bur- lijke vor~ering ten grondslag ligt,
gerlijke partij Addi Makhtout voor bewezen IS en of het de burgerlijke
de helft verantwoordelijk is voor het partij schade heeft berokkend;
Overwegende dat de partijen voor
tot stand komen van het ongeval en
de verwijzingsrechter binnen de perde schadelijke gevolgen ervan >>;
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ken van de verwijzing werden teruggeplaatst in de toestand waarin ze
zich bevonden v66r het vernietigde
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Tongeren van 21 april 1988;
Overwegende dat de verwijzingsrechter niet dezelfde beslissing
neemt als de Correctionele Rechtbank te Tongeren op 21 april 1988
en niet oordeelt over de tegen eiser
gerichte strafvordering; dat hij vaststelt dat die beslissing over de strafvordering kracht van gewijsde bekwam en vervolgens, binnen de
perken van de verwijzing, zoals hoger omschreven, onderzoekt of eiser
de als misdrijf bestempelde feiten
heeft gepleegd die aan de civielrechtelijke vordering van de verweerder
sub 2 tegen hem ten grondslag liggen; dat hij oordeelt dat die feiten
bewezen zijn en hebben bijgedragen
tot het tot stand komen van het ongeval;
Overwegende dat de door eiser
aangevoerde tegenstrijdigheid tussen, eensdeels, de vaststelling dat
op strafgebied het vonnis waarbij eiser werd vrijgesproken, kracht van
gewijsde bekwam en, anderdeels,
het oordeel dat eiser schuld heeft
aan de hem ten laste gelegde feiten,
niet bestaat;
Overwegende dat in strafzaken,
wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de feitenrechter de geloofwaardigheid en de
juistheid van de verklaringen van
de partijen in feite beoordeelt;
Overwegende dat de verwijzingsrechter eiser op civielrechtelijk gebied veroordeelt, maar niet op grond
van schuld die hij zou hebben aan
overtreding van de artikelen 72.2 of
77.4 van het Wegverkeersreglement,
waarvoor hij niet vervolgd werd; dat
eiser vervolgd werd wegens overtreding van artikel 9.6 van het Wegverkeersreglement om namelijk, zoals
de rechtstreekse dagvaarding omschrijft « nagelaten te hebben de
vluchtheuvel of verkeersgeleider
aan zijn linderzijde te laten alvorens links af te slaan », en wegens
overtreding van artikel 19.3.5° van

voornoemd reglement om « door bij
het uitvoeren van een maneuver
zijn draai niet zo ruim mogelijk te
nemen, waardoor hij de in te slagen
rijbaan rechts zou oprijden »; dat de
verwijzingsrechter rekening houdt
met « de behoeften van het verkeer » en met « de aanwezigheid
van een doorlopende witte lijn » om
te besluiten dat eiser « verzuimde
de twee vluchtheuvels aan zijn linkerzij de te laten alvorens links af te
slaan ''• aldus zijn beslissing omtrent de civielrechtelijke vordering
niet stoelende op andere strafbare
feiten dan die welke vervat zijn in
de tegen eiser ingestelde vervolging;
Overwegende dat de middelen
voor het overige opkomen tegen de
beoordeling van de feiten door de
rechter;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, .. . verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 april 1991 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - Andersluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. G. Eerdekens, Tongeren.
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RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAFZAKEN VEROORDELENDE BESLISSING
WAARIN DE DATUM VAN DE TEN LASTE GELEGDE FElTEN WORDT GEWIJZIGD - DATUM,
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DIE EEN VAN DE PUNTEN VORMT VAN DE
VERDEDIGING VAN DE BEKLAAGDE - BEKLAAGDE NIET OP DE HOOGTE GEBRACHT.

Het recht van verdediging wordt geschonden door de veroordelende beslissing die de datum van de ten laste gelegde feiten wijzigt, zonder dat de
beklaagde daarvan werd verwittigd,
terwijl die datum een van de punten
was van het door hem voorgedragen
verweer, waarin hij zich beriep op de
verjaring van de strafvordering (1).
(PIERRET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8765)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 november 1990
door het Hof van Beroep te Bergen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser wordt veroordeeld wegens de
telastleggiongen IA en IB 1 en 2
(valsheid, gebruik van valse stukken
en oplichting) :
Over het middel: schending van de artikelen 130, 182, 199, 200, 202, 211 van het
Wetboek van Strafvordering, 14.5 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, van de algemene beginselen van
het gezag van gewijsde in strafzaken en
van het recht van verdediging,
doordat het arrest van 13 (lees 14) november 1990 beslist dat de verjaringstermijn is beginnen te lopen vanaf de door
eiser op 19 november 1984 afgelegde bekentenissen,
terwijl de verwijzingsbeschikking en
het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Charleroi ondubbelzinnig hadden aangenomen dat het laatste feit was
gepleegd op 30 april 1984; de verjaring
van de strafvordering pas begint te lopen
vanaf de laatste gebruiksdaad; het hof
van beroep aldus impliciet de periode
van het misdrijf heeft verlengd van 1
mei 1984 tot 19 november 1984, zonder
(1) Cass., 23 sept. 1987, A.R. nr. 5857 (A.C.,
1987-88, nr. 50).

Nr. 419

eiser op enig ogenblik van die wijziging
op de hoogte te brengen; het arrest van
13 november 1990 bijgevolg het recht
van verdediging van eiser schendt, aangezien hij niet de gelegenheid gehad
heeft om zijn opmerkingen aangaande
die datumwijziging naar voren te brengen:

Overwegende dat eiser bij beschikking van 3 februari 1987 naar
de Correctionele Rechtbank te Charleroi is verwezen wegens valsheid,
gebruik van valse stukken en oplichting, feiten gepleegd tussen 1 april
1982 en 1 mei 1984 en het laatste
feit op 30 april 1984;
Overwegende dat het bestreden
arrest, na te hebben vastgesteld dat
het laatste feit was gepleegd op 19
november 1984, en na aldus de periode van het misdrijf te hebben
verlengd, eiser wegens de telastleggingen IA en IB en 2, veroordeelt
tot een gevangenisstraf van twee
jaar en tot een geldboete van driehonderd frank;
Overwegende dat niet blijkt dat
eiser op de hoogte is gebracht van
de wijziging van de kwalificatie of
dat hij de gelegenheid gehad heeft
om verweer te voeren over de wijziging van de datum van de ten laste
gelegde feiten, ofschoon die datum
een punt van het verweer van beklaagde vormde; dat het arrest aldus
het algemeen beginsel van het recht
van verdediging miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser wegens de telastleggingen IA en 1B, 1
en 2, ingestelde strafvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in de helft
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van de kosten van zijn voorziening;
laat de overige helft van de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
10 april 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. Forceille, Charleroi.

Nr. 420

2•

KAMER -

1° BEVOEGDHEID

10 april 1991

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGD·
HElD - ART. 416 SV. - BESLISSING INZAKE
BEVOEGDHEID - BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJNEN - STRAFVORDE·
RING - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BE·
ROEP VAN DE VERDACHTE- ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTEN.

1° Onder arresten of vonnissen inzake
bevoegdheid, in de zin van art. 416 Sv.,
moeten worden verstaan de arresten
of vonissen waarbij uitspraak wordt
gedaan over een door de partijen opgeworpen geschil inzake de bevoegdheid
van het met de kennisneming van de
zaak belaste rechtscollege alsook de
arresten of vonnissen waarbij de rechter zicl ambtshalve onbevoegd verklaart (1).
(1) Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 3758 (A.C.,
1984-85, nr. 12) alsook de noten E.K., Cass., 30
nov. 1976 (A.C., 1977, 371), en R.D., Cass., 10
feb. 1987 (A.C., 1987, nr. 347).
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2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling houdende nietontvankelijkverklaring van het hager beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer die, zonder over
haar bevoegdheid uitspraak te doen, de
verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, zelfs als de verdachte zich
voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beroepen op de territoriale onbevoegdheid van het met de kennisneming van de zaak belaste rechtscollege
(2).
(2) De verdachte, die voor de raadkamer de
bevoegdheid van de raadkamer niet had betwist, had " verzet » gedaan (volgens de uitdrukking in het vroeger art. 135 Sv.) tegen de
beschikking die hem naar de correctionele
rechtbank verwees. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling beriep hij zich voor de eerste maal op de territoriale onbevoegdheid van
het met de kennisneming van de zaak belaste
rechtscollege. Het bestreden arrest verklaarde,
zonder zich over dat punt uit te spreken, het
beroep van de verdachte tegen een beschikking, die geen uitspraak deed over de bevoegdheid, niet ontvankelijk. Het cassatieberoep, dat
was ingesteld tegen dit arrest vooraleer een
eindarrest was gewezen, is niet ontvankelijk
verklaard. Zelfs als de bevoegdheid voor de
raadkamer niet wordt betwist, heeft het Hof
lange tijd op grand van de artt. 416 en 539 Sv.
aangenomen dat een cassatieberoep tegen een
arrest dat, zoals te dezen, een hager beroep
dat gegrond was op de onbevoegdheid van de
raadkamer niet ontvankelijk verklaarde, onmiddellijk ontvankelijk was (Cass., 20 aug.
1964, Bull. en Pas., 1964, I, 1183; 9 mei 1972
(A.C., 1972, 840; 2 feb. 1982, ibid., 1981-82, nr.
333).
Daarin is een !centering gekomen meer bepaald sedert het arrest van 10 feb. 1987, wellicht niet zo ver gaande als de voorafgaande
kop, en dat van 21 sept. 1988, dat de gronden
van de vordering van het O.M. overnam (A.C.,
1986-87, nr. 347, en 1988-89, nr. 42; zie oak
Cass., 27 maart 1990, ibid., 1989-90, nr. 453).
Het geannoteerde arrest beslist dat, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling
zich beperkt heeft tot het niet ontvankelijk
verklaren van het beroep tegen een verwij·
zingsbeschikking van de raadkamer die, zelf,
geen uitspraak had gedaan over de bevoegdheid, het v66r de eindbeslissing tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
ingestelde cassatieberoep niet ontvankelijk is,
omdat dit arrest geen uitspraak doet over de
bevoegdheid, oak a! had de verdachte in hager
beroep een geschil inzake de territoriale bevoegdheid van het onderzoeksgerecht opgeworpen.
J.M. P.
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(MERTENS T. DEN TANT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8933)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 j anuari 1991 in het
Duits gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening;
Gelet op de door de eerste voorzitter van het Hof op 28 februari 1991
gewezen beschikking waarbij wordt
beslist dat de rechtspleging vanaf de
terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;
Overwegende dat krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering cassatieberoep tegen voorbereidende arresten en arresten van
onderzoek of tegen zulke in laatste
aanleg gewezen vonnissen eerst
openstaat na het eindarrest of het
eindvonnis, behalve wanneer het beroep gericht is tegen beslissingen
over een bevoegdheidsgeschil;
Dat onder arresten of vonnissen
·inzake bevoegdheid in de zin van
die wetsbepaling moet worden verstaan de beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over een door
een partijen opgeworpen geschil inzake bevoegdheid van het met de
kennisneming belaste rechtscollege,
alsook de arresten of vonnissen
waarbij de rechter zich ambtshalve
onbevoegd verklaart;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor de
raadkamer heeft betoogd dat dit
rechtscollege, indien het uitspraak
zou doen in de zaak, de bevoegdheid
van een ander rechtscollege zou
miskennen; dat ae raadkamer zich
impliciet bevoegd heeft verklaard
door eiser naar de correctionele
rechtbank te verwijzen;
Overwegende dat het arrest zich
beperkt tot het niet ontvankelijk
verklaren van het hoger beroep dat
eiser heeft ingesteld tegen de be-
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schikking van de raadkamer die
hem naar de correctionele rechtbank verwijst;
Overwegende dat aldus het arrest
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid in de zin van
bovenaangehaald artikel 416; dat het
een voorbereidende beslissing en
een beslissing van onderzoek is; dat
de voorziening, nu zij v66r de eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht het
door eiser ingediende verzoekschrift
" memorie " genoemd, dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van zijn voorziening, verwerpt
de voorziening; veroordeelt eiser in
de kosten.
10 april 1991 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

Nr. 421
1e

KAMER -

11 april 1991

1° OVEREENKOMST PEILDATUM
WAARDEN.

2° BEWIJS -

VOOR

DE

VEREISTEN GELDIGHEIDSVOOR-

ALGEMENE BEGRIPPEN - BEWIJZEN VAN NA HET OGENBLIK WAAROP,
VOLGENS EEN PARTIJ, DE OVEREENKOMST IS
AANGEGAAN.
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1o en 2° De geldigheidsvoorwaarden van
een overeenkomst worden beoordeeld
naar het tijdstip waarop die is aangegaan; wanneer echter een partij de totstandkoming van een overeenkomst
betwist, kan de feitenrechter, om te
beslissen of deze al dan niet bestaat,
rekening houden met bewijzen van na
het tijdstip waarop, volgens de andere
partij, de overeenkomst is aangegaan
(1).
(GROEP JOSI 1909 N.V. T. CREYF'S INTERIM N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8909)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1989 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi, in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1108, 1134, 1714 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat de lokalen nooit in gebruik zijn genamen, dat de huurovereenkomst nooit was
ten uitvoer gebracht, opgezegd of ontbonden en dat de partijen niet waren overeengekomen dat eiseres het goed aan
derden kon verhuren ten einde de belangen van geen van de beide partijen te
schaden zolang er geen rechterlijke uitspraak was geweest en beslist « dat het
enkele feit dat (eiseres) in die omstandigheden aan een derde een goed heeft
verhuurd dat volgens haar voordien
rechtsgeldig aan (verweerster) was verhuurd en waarvan zij door betaling van
een dwangsom de gedwongen tenuitvoerlegging vorderde, alsmede de betaling
van het vervallen en tot op 31 mei 1991
nog te vervallen huurgeld, in beginsel,
zonder dan oak op dat ogenblik, zelfs
subsidiair, te vragen dat de huurovereenkomst zou worden ontbonden, een louter
feitelijk vermoeden is dat op zichzelf voldoende aantoont dat (eiseres), in strijd
met wat zij voor de rechter betoogde,
niet de mening was toegedaan dat er
met (verweerster) rechtsgeldig een huurovereenkomst was gesloten; dat dit vermoeden wordt gestaafd door (... ) een
brief van 14 april 1982 aan de medeeigenaars van het pand met de lokalen waarop de beweerde huurovereenkomst be(1) Zie Cass., 10 feb. 1978 (A.C., 1978-79, 698).
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trekking heeft ( ...); dat dit vermoeden
ook nog wordt gestaafd door het feit dat
er op 21 maart 1983, toen er nag altijd
sprake was van een geldige huurovereenkomst, op twee verschillende plaatsen affiches "te huur" zijn aangeplakt
op de ruiten van de lokalen waarvan de
huurovereenkomst wordt betwist, zoals
blijkt uit een op verzoek van (verweerster) door de gerechtsdeurwaarder J.
Luchs opgesteld proces-verbaal van vaststelling »,
terwijl, eerste onderdeel, de huurovereenkomst onderstelt dat aan vier voorwaarden is voldaan : de toestemming en
de bekwaamheid van de partijen, alsmede een geoorloofd voorwerp en oorzaak;
zij rechtsgeldig is aangegaan zodra de
partijen hebben doen blijken dat zij het
eens waren over de wezenlijke bestanddelen ervan: de zaak en de prijs; die
voorwaarden worden beoordeeld op het
ogenblik dat de huurovereenkomst wordt
gesloten; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door uit verschillende omstandigheden, die zich noodzakelijk hebben voorgedaan na de eventuele sluiting van de
overeenkomst, af te leiden dat er geen
huurovereenkomst bestond, de bepalingen betreffende het sluiten van een
huurovereenkomst schendt (schending
van de artikelen 1108, 1134 en 1714 van
het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst
weliswaar worden beoordeeld op het
ogenblik dat zij is aangegaan; dat
echter, wanneer een partij de totstandkoming van een overeenkomst
betwist, de feitenrechter, om te zeggen of deze al dan niet bestaat, rekening kan houden met bewijskrachtige feiten die zich hebben
voorgedaan na het tijdstip waarop,
volgens de andere partij, de overeenkomst is aangegaan;
Overwegende dat de feitenrechter,
nate hebben vastgesteld dat « de lokalen nooit zijn in gebruik genamen, dat de huurovereenkomst
nooit was ten uitvoer gebracht (... )
opgezegd of ontbonden en dat er
nooit sprake is geweest van opzegging » en dat eiseres de lokalen opnieuw te huur had gesteld en met
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een derde een huurovereenkomst
had gesloten, zonder schending van
de in dat onderdeel aangewezen bepalingen, krachtens zijn beoordelingsbevoegdheid, heeft kunnen beslissen dat de tegen verweerster
aangevoerde huurovereenkomst niet
bestond;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Nr. 422

een fout hebben begaan in de opvoeding van of het toezicht op het kind;
zij zijn aansprakelijk op voorwaarde
dat de schade is veroorzaakt door een
onrechtmatige daad van de minderjarige, zonder dat het eventueel gebrek
aan onderscheidingsvermogen van de
minderjarige uitsluit dat hij zodanige
daad heeft kunnen verrichten (1).
{<LA SUISSE-SCHWEIZ »VENN. NAAR ZWITSERS
RECHT T. NASCONE E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8920)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 april1991- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 422
1e KAMER - 11 april 1991

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT OUDERS LIJKHEID.

VOORWAARDE VAN AANSPRAKE-

De aansprakelijkheid van de ouders, bedoeld in art. 1384, tweede lid, B. W: is
gegrond op het vermoeden dat zij een
fout hebben begaan in de opvoeding
van of in het toezicht op hun minderjarig kind; zulks betekent niet dat de
in die bepaling bedoelde aansprakelijkheid op hen alleen kan rusten als zij

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de echtgenoten Rubulotta-Nascone wegens gebrek aan toezicht, met toepassing
van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, volledig aansprakelijk
zijn voor het schadegeval; dat het de
laatstgenoemden bijgevolg veroordeelt
om aan de verweerder sub 1 een provisionele vergoeding van 25.000 frank te
betalen, aan de verweerder sub 2 de bedragen van 296.534 frank en 308.239
frank, vermeerderd met de moratoire
rente vanaf de uitbetalingen, en daarbij
het door de eerste rechter bevolen geneeskundig deskundigenonderzoek bevestigt; dat het bovendien eiseres, gezinsverzekeraar van de echtgenoten Rubulotta-Nascone, die vrijwillig in de zaak
is tussengekomen, in de kosten van de
twee instanties veroordeelt, en aldus beslist op grand : « dat in feite, in deze
zaak, is aangetoond dat de minderjarige
zoon van de ge!ntimeerden RubulottaNascone (thans verweerders) geen daad
heeft verricht die objectief ongeoorloofd
is en aan het gestelde criterium beantwoordt : noch de materialiteit noch het
ongeoorloofd karakter van een daad van
het kind zijn aangetoond; dat zijn aan(1) Cass., 7 maart 1957 (A.C., 1957, 546) met
cone!. proc.-gen. Hayoit de Termicourt in Bull.
en Pas., 1957, I, 806; 28 okt. 1971 (A.C. 1972,
219) met cone!. proc.-gen. Ganshof van der
Meersch in Bull. en Pas., 1972, I, 201; 24 okt.
1974 (A.C., 1975, 259).
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wezigheid op de treden van de trap de
oorzaak van de val (van verweerder sub
1) is geweest; dat artikel 1384, tweede
lid, een vermoeden van aansprakelijkheid laat rusten op de ouders van een
minderjarig kind, wanneer het schade
heeft veroorzaakt; dat het vermoeden gegrond is op een fout in de opvoeding of
het toezicht, zonder dat de beide fouten
vereist zijn (zie Cass., 28 april 1987, Pas.,
1987, I, 1004, en de noot); dat het vrijuitgaan van de ouders afhangt van het door
hen te leveren bewijs dat zij een goede
opvoeding hebben gegeven en een werkelijk toezicht hebben uitgeoefend; dat te
dezen de fout van de echtgenoten Rubulotta-Nascone betreffende het onvoldoende toezicht op hun kind is aangetoond >>,
terwijl de aansprakelijkheid van de vader en de moeder, bepaald bij artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek, voor de schade « veroorzaakt door
hun minderjarige kinderen ,, een objectief onrechtmatige daad van het minderjarig kind impliceert; met andere
woorden, die aansprakelijkheid veronderstelt dat de schade waarvan de vergoeding wordt gevraagd, door een onrechtmatige daad van de minderjarige is
veroorzaakt; het arrest bijgevolg, aangezien het vaststelt dat de minderjarige
zoon van de echtgenoten Rubulotta-Nascone geen objectief onrechtmatige daad
heeft gesteld, hen niet aansprakelijk kan
stellen voor het ongeval van verweerder
sub 1, « met toepassing van de bepalingen van artikel 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek >>; het feit dat de
echtgenoten Rubulotta-Nascone nalatig
zouden zijn geweest door onvoldoende
toezicht uit te oefenen op hun kind, te
dezen niet ter zake doet aangezien, zoals
werd uiteengezet, de aansprakelijkheid
van de ouders, ingevolge artikel 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
het bestaan onderstelt van een schade
« veroorzaakt door hun kind >>, dat wil
zeggen, een schade veroorzaakt door zijn
onrechtmatige daad; daaruit volgt dat
het arrest, nu het beslist dat de minderjarige zoon van de echtgenoten Rubulotta-Nascone geen onrechtmatige daad
heeft verricht die de val van verweerder
sub 1 heeft veroorzaakt, zijn ouders niet
wettelijk aansprakelijk kan verklaren
voor het ongeval, met toepassing van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, « dat een vermoeden van aansprakelijkheid laat rusten op de ouders
van de minderjarige bij schade veroorzaakt door laatstgenoemde ,, (schending
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van de in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen, en inzonderheid van artikel 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat uit het gegeven
dat de aansprakelijkheid van de ouders, bedoeld in artikel 1384, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, gegrond is op het vermoeden dat zij
een fout hebben begaan in de opvoeding van of in het toezicht op hun
minderjarig kind, niet volgt dat de
in die bepaling bedoelde aansprakelijkheid van de ouders aileen reeds
kan bestaan doordat zij een fout
hebben begaan in de opvoeding van
of het toezicht op het kind;
Dat voor die aansprakelijkheid
vereist is dat de schade is veroorzaakt door een onrechtmatige daad
van de minderjarige, en het eventueel gebrek aan onderscheidingsvermogen van de minderjarige niet uitsluit dat hij zodanige daad heeft
kunnen verrichten;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het de echtgenoten Rubulotta-Nascone op grond van voormeld artikel 1384, tweede lid, aansprakelijk verklaart, na te hebben
vastgesteld dat hun minderjarige
zoon << geen objectieve onrechtmatige daad had verricht », zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding wordt gemaakt op de
kant van het vernietigd arrest.
11 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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(V ... T ... T. ORDE VAN DIERENARTSEN)

1e

KAMER -

11 april 1991

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8927)

1° CASSATIEMIDDELEN -

GElVIIS AAN
BELANG VOOR DE ElSER - TUCHTZAKEN VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN
DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN
DIERENARTSEN - EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHILLENDE TEKORTKO!VIINGEN
AAN DE BEROEPSPLICHTENLEER - lVIIDDEL
DAT SLECHTS OP EEN ENKELE TEKORTKOlVIING BETREKKING HEEFT.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - REGELS VER!VIELD
IN DE CODE VAN DE PLICHTENLEER VOOR
DIERENARTSEN - WETTEN IN DE ZIN VAN
ART. 608 GER.W.

3° GENEESKUNDE -

ORDEN - DIERENARTSEN - REGELS VER!VIELD IN DE CODE
VAN DE PLICHTENLEER - WETTEN IN DE ZIN
VAN ART. 608 GER.W.

1° Wanneer de raad van beroep van de

Orde van Dierenartsen wegens verschillende tekortkomingen aan de bemepsplichtenleer een enkele tuchtstraf
heeft uitgesproken en het tuchtgerecht
vaststelt dat het die straf heeft bepaald op grand van de ernst van de
aan de dierenarts verweten feiten, laat
de beslissing in het onzekere of valgens de raad van beroep, de uitgesproken straf voldoende was verantwoord
door de tekortkomingen waarop het
middel geen betrekking heeft; ontvankelijk zijn derhalve de middelen die aileen betrekking hebben op de andere
tekortkomingen (1).
2° en 3° De regels vermeld in de Code
van de Plichtenleer voor Dierenal'tsen
zijn wetten, in de zin van art. 608
Ger. W. (Artt. 5 en 11 wet van 19 dec.
1950.)

---------------------------------4
(1) Zie Cass., 6 nov. 1980, twee arresten
(A.C., 1980-81, nrs. 149 en 150); 30 april 1982,
A.R. nr. 3350 (ibid., 1981-82, nr. 510); 14 april
1983, A.R. nr. 6645 (ibid., 1982-83, nr. 443), en
29 maart 1984, A.R. nr. 6845 (ibid., 1983-84, nr.
440.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 januari 1990
door de franstalige gemengde raad
van beroep van de Orde van Dierenartsen gewezen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de
middelen opgeworpen, te weten dat
ze zonder belang zijn, nu de schorsing om gedurende acht dagen het
beroep van dierenarts uit te oefenen, die als enkele straf is uitgesproken, naar recht verantwoord
blijft door de in de artikelen 1 en 2
van de Code van de Plichtenleer
voor Dierenartsen bedoelde en ten
laste van eiser bewezen verklaarde
feiten, zonder dat de beslissing desaangaande door de voorziening
wordt bekritiseerd :
Overwegende dat de beslissing
vaststelt dat « de aan (eiser) verweten feiten op grond van de artikelen
1, 2, 8 en 40 van de code van de
plichtenleer voor de Orde der Dierenartsen bewezen zijn gebleven »;
dat zij vervolgens « de schorsing gedurende acht dagen van het recht
om de dierengeneeskunde uit te oefenen » bevestigt « rekening houdende met de ernst van de feiten »;
Dat de beslissing, nu zij onder andere is gegrond op de ernst van de
aan de eiser verweten feiten, in het
onzekere laat of volgens de raad
van beroep de uitgesproken straf
voldoende was verantwoord door de
enkele overtredingen van de artikelen 1 en 2 van de Code van de Plichtenleer voor Dierenartsen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de
middelen opgeworpen, in zoverre zij
schending aanvoeren van de regels
vermeld in de Code van de Plichten-

Nr. 424
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leer voor Dierenartsen, nu die regels geen wetten zijn in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek, omdat de door de hoge
raad opgestelde Code van de Plichtenleer geen bindende kracht heeft
verkregen;
Overwegende dat, volgens artikel
11 van de wet van 19 december 1950
tot instelling van de Orde van Dierenartsen, de hoge raad van de Orde onder meer tot taak heeft « de
regelen
van
veeartsenijkundige
plichtenleer vast te stellen overeenkomstig de in artikel 5 vermelde
doeleinden »; dat krachtens deze bepaling, de raden van de Orde « zorgen voor de naleving van de veeartsenijkundige plichtenleer, de eer, de
eerlijkheid en de waardigheid van
de leden van de Orde ... »;
Overwegende dat de wetgever aan
de hoge raad de bevoegdheid heeft
willen toekennen om verordenende
beslissingen te nemen; dat de wetgever, nu hij aan geen andere overheid de bevoegdheid heeft verleend
om aan die beslissingen bindende
kracht te verlenen, impliciet die bevoegdheid aan de hoge raad heeft
toegekend; dat de door deze raad opgestelde regels van de plichtenleer
wetten zijn in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Nr. 424
1e

KAMER -

12 april 1991

HOGER BEROEP -

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

De rechter in hager beroep die een door
het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel, met name overlegging
van stukken, bevestigt, is ertoe gehouden de zaak naar de eerste rechter te
verwijzen (1). (Art. 1068 Ger.W.)

(R. .. T. D... )
ARREST

(A.R. nr. 7468)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1068, inzonderheid
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat « waar het vonnis
van 3 november 1982 dus mogelijk tot
bewijs van beledigend gedrag kan aangevoerd worden, echter nergens blijkt dat
dit vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen en de eerste rechter terecht de
heropening der debatten beval ten einde
bewijs te bekomen van dit kracht van
gewijsde », de zaak naar de eerste rechter verwijst voor verder gevolg,
terwijl de rechter die de heropening
van de debatten beveelt ten einde een
partij toe te laten het bewijs bij te brengen dat een correctioneel vonnis kracht
van gewijsde heeft bekomen, geen on-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 1 - - - - - - - - - - - - - - - - kosten.
(1) Zie : Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 873),
11 april 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en
Dassesse.

28 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 545, 11 maart
1985, A.R. nr. 7275 (A.C., 1984-85, nr. 414), en
13 dec. 1990, A.R. nr. 8881 (A.C., 1990-91, nr.
200). Cone!. van proc.-gen. E. Krings voor
Cass., 24 dec. 1987, A.R. nr. 7539 in Bull. en
Pas., 1988, I, nr. 256, biz. 506 e.v. en de voetnoten 2 en 3; Verslag over de gerechtelijke hervorming (1964) 424.
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derzoeksmaatregel neemt als bedoeld in
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de rechter in beroep, die na bevestiging van het vonnis a
quo, de zaak verwijst naar de eerste
rechter die onder gezegde omstandigheden de heropening van de debatten had
bevolen, niet een in het vonnis a quo bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt en
derhalve ten onrechte de zaak naar de
eerste rechter verwijst (schending van
artikel 1068, inzonderheid tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek), zodat het
aangevochten arrest door de zaak naar
de eerste rechter terug te wijzen, hoewel
deze geen onderzoeksmaatregel maar enkel de heropening van de debatten had
bevolen, artikel 1068, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
heeft geschonden :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, het hoger beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis
alvorens recht te doen, het geschil
zelf aanhangig maakt bij de rechter
in hoger beroep, en deze aileen dan
de zaak verwijst naar de eerste
rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk,
een in het aangevochten vonnis bevolgen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Overwegende dat de eerste rechter, alvorens uitspraak te doen over
de vordering tot echtscheiding van
verweerder tegen eiseres, vaststelde
dat een op 3 november 1982 door de
Correctionele Rechtbank te Leuven
tegen eiseres uitgesproken << veroordeling (... ) ten zeerste beledigend is
voor (verweerder} », maar dat verweerder naliet het bewijs bij te
brengen dat dat vonnis in kracht
van gewijsde was gegaan; dat hij besliste : « Heropent van ambtswege
de debatten ten einde (verweerder}
toe te laten het bewijs bij te brengen dat het vonnis (...} kracht van
gewijsde heeft bekomen, stelt de
zaak hiertoe in voortzetting »;
Overwegende dat, wanneer de
rechter de overlegging van een stuk
beveelt, hij een onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
beveelt;

Nr. 425

Dat het arrest, dat de beslissing
van het beroepen vonnis betreffende
die onderzoeksmaatregel bevestigt,
een juiste toepassing van artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek
maakt door de zaak naar de eerste
rechter te verwijzen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 april 1991 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Simont en Biitzler.

Nr. 425
3•

KAMER -

15 april 1991

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD - GEEN TERUGWERKENDE KRACHT BEG RIP.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD - GEEN TERUGWERKENDE KRACHT OVERLEVINGSPENSIOEN - ADMINISTRATIEVE BESLISSING TOESTAND DIE GEREGELD WORDT DOOR TWEE OPEENVOLGENDE WETGEVINGEN- GEVOLG.

3° RUSTSIOEN -

EN

OVERLEVINGSPEN-

WERKNEMERS - WETTEN EN BESLUITEN - WERKING IN DE TIJD - GEEN TERUGWERKENDE KRACHT - ADMINISTRATIEVE BESLISSING TOESTAND DIE GEREGELD WORDT DOOR TWEE OPEENVOLGENDE WETGEVINGEN - GEVOLG.

Nr. 425
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1° Tenzij de wetgever anders beslist,

heeft een wet geen terugwerkende
kracht (1). (Art. 2 B.W.)

2° en 3° Het feit dat een administratieve

beslissing moet worden genomen na
de inwerkingtreding van een nieuwe
wettelijke bepaling, zoals een beding
dat het samengenieten inzake overlevingspensioenen verbiedt, heeft in de
regel niet tot gevolg dat die beslissing
geen toepassing moet maken van de
oude wettelijke of reglementaire bepaJing voor de periode die aan de opheffing van die oude bepaling en aan de
inwerkingtreding van de nieuwe voorafgaat (2). (Art. 2 B.W.; Art. 64, § 2, eerste en tweede lid, K.B. 21 dec. 1967;
artt. 5 en 8 K.B. 29 april 1981.)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. GUEYE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9060)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1986 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste midddel: schending
van de artikelen 2 van het Burgerlijk
Wetboek, 25 van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, gewijzigd bij de wet van 27
juli 1971 en van 10 februari 1981, 64, § 2,
91 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
v66r de wijziging bij het koninklijk besluit van 29 april 1981, 5, 7 en 8 van het
koninklijk besluit van 29 april 1981 tot
uitvoering van de artikelen 10 en 25 van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
doordat het arrest voor recht zegt dat
verweersters overlevingspensioen slechts
met een derde moet worden verminderd
gedurende de periode van december 1979
(1) en (2) Cass., 28 nov. 1939 (Bull., en Pas.,
1939, I, 495); zie Cass. 22 okt. 1970 (A.C., 1971,
169) en cone!. proc.-gen. Ganshof van der
Meersch in Bull. en Pas., 1971, I, 144, inz. blz.
155, 159 en 160; 5 okt. 1981, A.R. nr. 3238 (A.C.,
1981-82, nr.84); 10 okt. 1988, A.R. nr. 6363 (ibid.,
1988-89, nr. 82); 8 okt. 1990, A.R. nr. 8907 (ibid.,
1990-91, nr. 64) en de verwijzingen.
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tot juni 1981, het bedrag van het onverschuldigd betaalde dat kan worden teruggevorderd op 90.776 frank (lees: 90.773
frank) vaststelt, en eiser veroordeelt om
(dat bedrag) aan verweerster terug te betalen, op grond dat er geen betwisting is
over de werkelijkheid van de activiteit
die de toegestane grenzen overschrijdt,
noch over het bedrag van het ontvangen
loon, noch over de toegestane maxima
tijdens de litigieuze periode; dat het enige geschil betrekking heeft op de werking in de tijd van de nieuwe wettelijke
bepalingen; dat het koninklijk besluit
van 29 april 1981 met ingang van 1 juli
1981, de oude bepalingen van artikel
64, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 heeft opgeheven en vervangen, zonder te verduidelijken dat zij van toepassing blijven op
toestanden die v66r hun vervanging zijn
ontstaan, onder voorbehoud van het behoud, tot 31 december 1981, van het voordeel van de vroegere § 1 als die voordeliger was; dat de litigieuze administratieve
beslissing op 2 juni 1982 is genomen; dat
daarin dus geen toepassing kon worden
gemaakt van de vroegere § 2 van artikel
64, aangezien die sedert bijna een jaar
was opgeheven; dat verweerster bijgevolg terecht betoogt dat haar pensioen,
hoewel de litigieuze toestand deels terugging tot een periode waarin de oude bepalingen van toepassing waren op die
materie, alleen kon worden beperkt in
de mate bepaald bij de nieuwe tekst van
die § 2; dat het vaststaat en niet wordt
betwist dat het ontvangen loon, hoewel
de grenzen van de toegelaten activiteit
tijdens de litigieuze periode zijn overschreden, nooit het dubbel van het wettelijke bepaalde maximumbedrag heeft bedragen, zodat het pensioen, in plaats van
te worden opgeheven, met een derde
diende te worden verminderd; dat het
onverschuldigd betaalde bijgevolg tot
272.318 : 3 = 90.773 moet worden teruggebracht,
terwijl het arrest ten onrechte beslist
dat de vroegere § 2 van artikel 64 van
het koninklijk besluit van 21 december
1967 niet wettig kon worden toegepast op
de betalingen van het rustpensioen, die
eiser aan verweerster tijdens de periode
van december 1979 tot juni 1981 heeft gedaan; de vroegere § 2 van artikel 64 van
het koninklijk besluit van 21 december
1967 immers werd vervangen door artikel 5 van het koninklijk besluit van 29
april 1981, dat op 1 juli 1981 in werking
is getreden; dat artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 april 1981, bij ontsten-
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tenis van enige bijzondere bepaling voor
de vervanging van de vroegere § 2 van
artikel 64 van het koninklijk besluit van
21 december 1967, alleen voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende
kracht heeft; daaruit volgt dat eiser wettig toepassing heeft gemaakt van de
vroegere § 2 van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967;
het feit dat de administratieve beslissing
op 2 juni 1982 is genomen, na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit
van 29 april 1981, niet tot gevolg heeft
dat de vroegere § 2 van artikel 64 van
het koninklijk besluit van 21 december
1967 niet meer van toepassing is op de
periode die voorafgaat aan zijn inwerkingtreding (schending van de artikelen
2 van het Burgerlijk Wetboek, 25 van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967, 64, § 2, 91 van het koninklijk besluit van 21 december 1967, 5, 7, 8 van
het koninklijk besluit van 29 april 1981);
het bestreden arrest aldus de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat naar luid van
artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek de wet alleen voor het toekomende beschikt; dat zij in de regel
geen terugwerkende kracht heeft;
Overwegende dat artikel 64, § 2,
van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, is gewijzigd bij artikel
5 van het koninklijk besluit van 29
april 1981 tot uitvoering van de artikelen 10 en 25 van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers; dat het
koninklijk besluit van 29 april 1981
op 1 juli 1981 in werking is getreden; dat dit besluit, met betrekking
tot zijn artikel 5, geen enkele bepaling bevat die afwijkt van het beginsel dat de wet geen terugwerkende
kracht heeft; dat het arrest bijgevolg, door dat artikel 5 toe te passen
op verweersters overlevingspensioen
voor de periode van 1 december
1979 tot 30 juni 1981, de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 426

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over verweersters overlevingspensioen voor de periode van
1 december 1979 tot 30 juni 1981,
over het onverschuldigd betaalde en
in zoverre het eiser veroordeelt tot
een rechtsplegingsvergoeding voor
de periode van 1 december 1979 tot
30 juni 1981, over het onverschuldigd betaalde en in zoverre het eiser
veroordeelt tot een rechtsplegingsvergoeding voor de Arbeidsrechtbank te Brussel; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus de beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
15 april 1991 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 426
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KA:\iER -

16 april 1991

WEGVERKEER

- WEGVERKEERSREGLE'VIE:\iT - REGLE'V!El'\TSBEPALINGEN - ART.
19.4
KRUISPGNT - BESTUl:RDER DIE VAN
RICHTING VERANDERT ONDER DEKKING VA:-1
EEX GROEI\ VERKEERSLICHT - ANDERE BESTCCRDER DIE EEN A:\'DER DEEL VAN DEZELFDE OPEXBARE WEG VOLGT EN EEN
ROOD VERKEERSLICHT IS VOORBIJGEREDEN.

Op een door verkeerslichten geregeld
kruispunt vindt de regel van art. 19.4
Wegverkeersreglement die aan de bestuurder die van richting verandert de

Nr. 426
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verplichting oplegt voorrang te verlenen aan de bestuurder die een ander
dee] van dezelfde openbare weg volgt,
geen toepassing wanneer de eerstgenoemde bestuurder onder dekking van
een groen verkeerslicht van richting
verandert en de andere bestuurder een
voor hem geldend rood verkeerslicht is
voorbijgereden (1). (Artt. 6.2 en 61.1.1 o
Wegver keersreglement.)
(!VIAES, R.V.S. VERZEKERINGEN N.V. T. SENECA)
ARREST

(A.R. nr. 4852)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 mei 1990 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Op de voorziening van J ozef
Maes:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing op de strafvordering tegen
eiser:
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 418, 420
van het Strafwetboek, 6.2, 19.4 en 61.1.1°
van het Wegverkeersreglement;

Overwegende dat de appelrechters
eiser veroordelen wegens onopzettelijke slagen of verwondingen aan
verweerster onder meer op grond
« dat D.S. ( ...) en B.E. (... ) uitdrukkelijk stellen dat (verweerster) door
het rood licht reed, maar dat tegelijkertijd L.F. (... ) evenzeer formeel is
om te stellen dat (verweerster) met
groen licht doorreed (... ); dat geen
enkel element aanwezig is om de
verklaring van de ene bestuurder
boven deze van de andere te verkiezen (... ); dat de betrokken bestuurders (eiser en verweerster) een tegenstrijdige verklaring afleggen; dat
uit de verklaringen van D.K. (... )
niet met zekerheid de stand van de
verkeerslichten kan afgeleid worden
(1) Zie Cass., 16 okt. 1990, A.R. nr. 3282, en 6
nov. 1990, A.R. nr. 4131, supra, nrs. 83 en 128.
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voor beide betrokken bestuurders;
dat gelet op deze tegenstrijdigheid,
bij gebreke aan andere elementen
aldus niet met voldoende zekerheid
is gebleken of (verweerster) of (eiser) het rood licht miskenden en
evenmin welke bestuurder bij groen
licht het kruispunt opreed; dat (eiser), zoals het betwist wordt, links
afsloeg en in die omstandigheid
voorrang verschuldigd was aan de
andere weggebruikers welke de andere delen van de openbare weg
volgden; dat deze voorrangsplicht
onafhankelijk is van het al dan niet
reglementair rijden door de voorrangsgerechtigde, tenzij diens opdagen onvoorzienbaar was en dus
overmacht uitmaakte; dat uit geen
enkel element van het dossier kan
afgeleid worden dat het opdagen
van het voertuig van (verweerster)
voor (eiser) onvoorzienbaar was; het
feit dat deze door het rode licht reed
is niet bewezen, en evenmin blijkt
dat deze een te hoge of onaangepaste snelheid voerde, hetgeen niet kan
afgeleid worden uit de na de aanrijding nog afgelegde afstand alvorens
tot stilstand te komen; dat blijkt dat
(eiser) geen voorrang verleend heeft
aan de andere weggebruikers, ondanks de verplichting van artikel 19
Wegverkeersreglement; dat door deze overtredingen verwondingen veroorzaakt werden, zodat de inbreuk
op artt. 418-420 Sw. bewezen is gebleven (... ); dat de fout van (eiser) de
enige oorzaak is van het ongeval en
zijn schadelijke gevolgen »;

Overwegende dat de appelrechters
om eiser te veroordelen ervan uit~
gaan dat - welke ook de stand van
de verkeerslichten moge geweest
zijn en dus zelfs indien voor verweerster het licht op rood stond,
welke mogelijkheid zij niet uitsluiten - eiser in elk geval toch krachtens artikel 19.4 van het Wegverkeersreglement voorrang moest verlenen aan verweerster die voor hem
geen onvoorzienbare hindernis opleverde;
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Overwegende dat naar luid van
artikel 6.2 van het Wegverkeersreglement de verkeerstekens boven de
verkeersregels gaan; dat daaruit
volgt dat indien voor eiser het groene licht brandde en voor verweerster het licht op rood stand, artikel
19.4 van het Wegverkeersreglement
geen toepassing kan vinden;
Overwegende dat de appelrechters,
door eiser te veroordelen als gezegd
terwijl er twijfel bestaat over de
stand van de verkeerslichten hun
beslissing niet naar recht veranwoorden;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van :

1. eiser tegen verweerster :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiser, burgerlijke partij, werd
betekend aan verweerster;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
2. verweerster tegen eiser :

Nr. 426

rechtelijke vordering van verweerster tegen hem, die het gevolg is
van de eerstgenoemde beslissing,
ook al wordt de vernietiging van de
beslissing uitgesproken op een
ambtshalve aangevoerd middel;
II. Op de voorziening van de N.V.
R.V.S. Verzekeringen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, burgerlijke partij, werd
betekend aan verweerster;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser
veroordeelt op de tegen hem ingestelde strafvordering en op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen hem; verwerpt de voorziening van eiser voor het overige;
verwerpt de voorziening van eiseres;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroordeelt de eisers in de kosten
van betekening van hun voorzieningen aan het openbaar ministerie;
veroordeelt eiser in een vierde en eiseres in de helft van de overige kosten; laat de resterende kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Turnhout, zitting houdende in hager beroep.

Overwegende nochtans dat de vernietiging, op de niet beperkte voorziening van eiser, van de beslissing
op de strafvordering tegen hem de
vernietiging meebrengt van de nietdefinitieve beslissing op de civiel-

16 april 1991 - 2• kamer- Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.

Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het beroepen
vonnis, aan verweerster een voorschot toekennen en met eigen beslissing de zaak terug naar de eerste rechter verwijzen « om te dienen
als naar recht wat de aangestelde
deskundige betreft »;
Overwegende 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;
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Nr. 427

vernietigt de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de
krijgsauditeur (3).

Nr. 427
2• KAMER - 16 april 1991

1° MILITAIR -

DIENST IN DE BELGISCHE
STRIJDKRACHTEN IN DU!TSLAND - MILITAIR
DIE DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE VELDE.

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN IN
ZAKE DE MAEYER)
ARREST

(A.R. nr. 5410)

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - OVERTREDING INZAKE WEGVERKEER - BEKLAAGDE
DIE ALS MILITAIR DEEL UITMAAKT VAN EEN
TROEP TE VELDE.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN
POLITIERECHTBANK - MILITA!R - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK- VONNIS WAARBIJ DE POLITIERECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
OP GROND DAT DE BEKLAAGDE DOOR HET
MILITAIR GERECHT MOET WORDEN BERECHT.

1° De militair die dienst doet in de Belgi-

sche strijdkrachten in Duitsland,
maakt dee] uit van een troep te velde
(1).
2° Alleen het militair gerecht is bevoegd

voor de berechting van een militair die
dee] uitmaakt van een troep te velde
en die vervolgd wordt wegens overtreding van de wetten en reglementen inzake wegverkeer (2). (Art. 23 wet 15 juni 1899.)

3° Wanneer een beschikking van de
raadkamer een beklaagde naar de politierechtbank heeft verwezen en die
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard op grand dat de beklaagde door
het militair gerecht moest worden berecht, tegen de beschikking van de
raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend, het vonnis
van de politierechbank in kracht van
gewijsde is gegaan, en de beslissing
waarbij de politierechtbank zich onbevoegd verklaart, gegrond schijnt te
zijn, regelt het Hof het rechtsgebied,

RET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied
dat op 5 maart 1991 werd ingediend
door de procureur des Konings bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bij beschikking
van 20 april 1990, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
Gunter, Maurice, Melania De Maeyer, geboren te Mechelen op 21
september 1970, wonende te Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg 23,
naar de bevoegde politierechtbank
heeft verwezen ter zake van : te
Wommelgem op 12 november 1989:
a. het verkeersongeval en de hierna
vermelde misdrijven aan het persoonlijk toedoen van de dader te
wijten zijnde; bij inbreuk op de artikelen 418-420 van het Strafwetboek :
door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg, maar zonder het oogmerk
om de persoon van een ander aan te
randen, onopzettelijk slagen of verwondingen te hebben veroorzaakt
aan: Josephine Van Santvliet; b. het
misdrijf of het verkeersongeval aan
het persoonlijk toedoen van de dader te wijten zijnde; bij inbreuk op
het algemeen reglement betreffende
de politie over het wegverkeer (K.B.
van 1 december 1975), bestraft overeenkomstig artikel 29, eerste lid, en
38 par 1.3° van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer (K.B.
tot coordinatie van 16 maart 1968),
een door de Koning als zware aan-

(1) Cass., 16 sept. 1974 (A.C., 1975, 60), 25
okt. 1978 (ibid., 1978-79, 224) en 26 jan. 1982
(ibid., 1981-82, nr. 315).

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

(2) Cass., 16 sept. 1974, 25 okt. 1978 en 26
jan. 1982, vermeld in noot 1; zie ook Cass., 23
mei 1978 (A.C., 1978, 1126).

(3) Cass., 23 mei 1978, vermeld in noot 2, en
26 jan. 1982, vermeld in noot 1; zie ook Cass.,
16 sept. 1974, vermeld in noot 1.
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gewezen overtreding (K.B. van 7
april 1976, artikel 1), door een voetganger in gevaar gebracht te hebben namelijk : als bestuurder op de
openbare weg, op een plaats waar
het verkeer niet geregeld wordt door
een bevoegd persoon of door middel
van verkeerslichten, een oversteekplaats voor voetgangers niet met
matige snelheid te zijn genaderd,
ten einde de voetgangers die er zich
op bevinden niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen, wanneer
zij het oversteken van de rijbaan
met een normale gang beeindigen
of, zo nodig, niet te hebben gestopt
om ze te laten doorgaan (art. 40.4.2):
Overwegende dat de Politierechtbank te Antwerpen zich bij op tegenspraak gewezen vonnis van 21
januari 1991 onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de
strafvordering, op grond « dat uit
een schrijven van 19 februari 1990,
uitgaande van het zesde artillerieregiment, gekazerneerd in de Bondsrepubliek Duitsland, blijkt dat de
beklaagde op het ogenblik van de
feiten deel uitmaakte van een eenheid te velde; dat derhalve de rechtbank onbevoegd is »;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van
de politierechtbank in kracht van
gewijsde is gegaan; dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil
van rechtsmacht doet ontstaan dat
de loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat uit de processtukken schijnt te blijken dat Gunter De Maeyer op het ogenblik van
de hem ten laste gelegde feiten als
militair deel uitmaakte van een legereenheid te velde en dat de misdrijven samenhangend zijn;

Nr. 428

van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar de krijgsauditeur
te Antwerpen.
16 april 1991 - 2" kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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KAMER -

1° STRAF -

17 april 1991

ZWAARSTE STRAF- BEGRIP.

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN DRIJF.

BESTAJ.IIDDELEN VAN HET MIS-

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - BEDRIEGL!JK ONVERMOGEN -

ONVERMOGEN -

BEGR!P.

1° Van twee straffen die beide bestaan
uit een gevangenisstraf met hetzelfde
maximum en uit een geldboete die
echter bij de ene verplicht en bij de
andere facultatief is, is laatstgenoemde
straf niettemin de zwaarste als zij een
hager maximum heeft dan de andere
(1). (Artt. 63 en 65 Sw.)
2° Als materieel bestanddeel van het in
art. 490bis Sw. omschreven misdrijf is
vereist dat de dader enerzijds zijn onvermogen heeft bewerkt en anderzijds
aan de op hem rustende verplichtingen
niet heeft voldaan (2).
(1) Cass., 5 mei 1969 (A.C., 1969, 861).

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 20 april 1990

(2) Zie Cass., 19 nov. 1985, A.R. nr. 8954
(A.C., 1985-86, nr. 181), 23 dec. 1986, A.R. nr.
613 (ibid., 1986-87, nr. 255), en 8 juni 1988, A.R.
nr. 6644 (ibid., 1987-88, nr. 615).

Nr. 428

HOF VAN CASSATIE

3° Het onvermogen hoeft niet totaal te

z1jn; het is voldoende dat de overblijvende goederen van de beklaagde niet
toereikend zijn voor de betaling van
zijn schuld of de gedwongen tenuitvoerlegging van zijn verplichtingen (3).
(DRUART, LECOUTURIER T. FREJDUN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8761)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1990
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 25, 65, 80, 83, 196 en 214
van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, met bevest~ging van het beroepen vonnis, had
besllst dat alle sub I van zaak I en sub
A, B, C, D, E van zaak II aan eiser ten
la~te ~elegde misdrijven een voortgezet
m1sdnJf vormen wegens eenheid van opzet, zodat enkel de zwaarste straf mocht
~arden uitgesproken, en eiser, met wijzigmg van het beroepen vonnis wat de
duur van de gevangenisstraf betreft, veroordeelt tot een gevangenisstraf van 18
maanden en hem, met bevestiging van
het vonnis, veroordeelt tot een geldboete
van 200.000 Belgische frank,
terwijl krachtens artikel 65 van het
Strafwetboek, in geval van voortgezet
misdrijf, alleen de zwaarste straf mag
worden uitgesproken; de zwaarste straf
te dezen die is welke staat op de telastlegging A van zaak II, namelijk valsheid
in geschriften van gemeen recht, aangezien, zelfs bij aanneming van verzachtende omstandigheden, zoals de raadkamer heeft toegegeven, de straf luidens
de artikelen 25, 80, 83, 196 en 214 van
het Strafwetboek ten minste een maand
tot vijf jaar gevangenis en 26 tot 2.000
frank geldboete bedraagt, terwijl, wat de
(3) Zie N. BAUWENS, " Bedrieglijk onvermogen ••, plecht. openingsrede v66r het Hof van
Beroep te Gent, van 1 sept. 1989, blz. 20; J.
CONSTANT, « La repression de l'insolvabilite
frauduleuse en droit belge » in Etudes en
l'honneur de Jean Graven, blz. 21 e.v.; J.P.
MASSON, « Le delit d'organisation frauduleuse
de l'insolvabilite », in Liber Amicol'Um Hermann Bekaert, blz. 244 (247).
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telastleggingen B en C van de zaak II
betreft, de artikelen 340 W.I.B. en 73bis
van het B.T.W.-Wetboek valsheid in belastinggeschriften straffen met een gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar
en een geldboete van 10.000 frank tot
500.000 frank of een van die straffen aileen; wanneer een wanbedrijf wordt gestraft met een verplichte gevangenisstraf
die hetzelfde minimum en hetzelfde
maximum heeft als de - slechts facultatief uit te spreken - gevangenisstraf
voor een ander wanbedrijf en bovendien
het eerste misdrijf, waarop dezelfde gevangenisstraf staat, de verplichting medebrengt om een geldboete uit te spreken, terwijl die verplichting niet bestaat
voor het tweede, de zwaarste straf die is
welke bestaat uit een verplichte gevangenisstraf en een verplichte geldboete, ongeacht het respectieve bedrag van die
geldboeten; de door het arrest uitgesproken straf bijgevolg niet naar recht is verantwoord:

Overwegende dat, wanneer twee
straffen, zoals te dezen, bestaan uit
een gevangenisstraf met hetzelfde
maximum en een geldboete waarvan de ene verplicht en de andere
facultatief is, deze laatste straf niettemin de zwaarste is als het maximum ervan hoger is dan het maximum van de andere straf;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel: schending van
artikel 490 bis van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest de telastlegging 1 van zaak I bewezen verklaart
en de burgerlijke rechtsvordering van
verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart; dat het eiser jegens de burgerlijke partij veroordeelt tot de betaling
van 1 frank op een schade die op
1.000.000 frank is geraamd en zulks op
grand « dat het wanbedrijf bedrieglijk
bewerken van het eigen onvermogen
niet vereist dat de beklaagde het opzet
daartoe heeft of zich totaal onvermogend
heeft gemaakt zodat hij in staat van faillissement verkeert; dat de vaststelling zoals te dezen - dat hij een gedeelte
van zijn goederen en inkomsten heeft
willen onttrekken aan een van zijn
schuldeisers - te dezen zijn echtgenote
- en de vervolgingen die waren ingesteld met het oog op de tenuitvoerlegging van de in kort geding gewezen beschikking van 5 mei 1986 heeft willen
dwarsbomen, noodzakelijk en voldoende
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is; dat uit de op verzoek van de burgerlijke partij door de gerechtsdeurwaarders opgemaakte vaststellingen blijkt dat
zij geen beslag konden leggen op bepaalde aan (eiser) toebehorende goederen;
dat bovendien het onderzoek onder meer
uitgewezen heeft dat hij na die beschikking de opbrengst van zijn handel heeft
gestort op een rekening op naam van
mevrouw L., die hem volmacht had gegeven op die rekening; dat hij op dezelfde
manier te werk was gegaan met een zekere mejuffrouw LE., ook al had hij nog
geen gebruik gemaakt van die rekening;
dat (eiser) vergeefs betoogt dat hij door
die handelwijze aileen zijn handelsbelangen, namelijk de exploitatie van zijn restaurant, heeft willen veilig steilen; dat
hij over het hoofd ziet dat hij zodoende
de tenuitvoerlegging van de bovengenoemde beschikking onmogelijk maakte,
ook al behield hij de eigendom van zijn
onroerende goederen en de huuropbrengst ervan, dat hij eveneens helemaal
ten onrechte beweert dat de rechten van
de burgerlijke partij voldaan waren en
dat hij zijn onderhoudsplicht nagekomen
was; dat (eiser) immers gedurende de periode van het misdrijf de bovengenoemde beschikking nooit ten voile heeft uitgevoerd doch genoegen nam met een
maandelijkse storting van 30.000 frank,
zodat hij op 31 juli 1987 uit dien hoofde
nog een bedrag van 725.058 frank verschuldigd was (dossier zaak I stuk 22);
dat de burgerlijke partij niet kan worden
verweten dat zij eerst gepoogd heeft beslag te leggen op de opbrengst van de
exploitatie van het restaurant en nadien
aileen beslag heeft doen leggen op de
huurgelden van de aan beklaagde toebehorende panden, hetgeen, althans na de
periode van het misdrijf, volstond om
haar rechten te voldoen,
terwijl het bij artikel 490bis van het
Strafwetboek gestrafte wanbedrijf vereist dat de persoon zijn onvermogen
heeft bewerkt, hetgeen veronderstelt dat
de schuldenaar zijn vermogen heeft onttrokken aan het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeiser, zodanig dat
dat onderpand niet meer toereikend is
om de rechten van de schuldeiser te voldoen; het enkele, door het arrest gereleveerde feit dat eiser een gedeelte van
zijn goederen en zijn inkomsten heeft
willen onttrekken aan een van zijn
schuldeisers, te dezen door de opbrengst
van zijn handelszaak te storten op de rekening van een derde die hem op die rekening volmacht heeft gegeven, niet als
onvermogen kan worden aangemerkt,
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aangezien, zoals eiser betoogde en het
bestreden arrest toegeeft, andere goederen en meer in het bijzonder de onroerende goederen en de huuropbrengsten
daarvan het onderpand gebleven zijn
van de schuldeisers en inzonderheid van
verweerster en dat dit onderpand volstond om de rechten van de schuldeisers
te voldoen, hetgeen het arrest eveneens
vaststelt; de omstandigheid dat de
schuldeiser eerst vergeefs gepoogd heeft
om tenuitvoerlegging te verkrijgen op
bepaalde delen van het vermogen niet
relevant is voor de staat van onvermogen wanneer tenuitvoerlegging op andere goederen mogelijk bleef en die trouwens nadien ook gebeurd is; het arrest
dus niet wettig heeft kunnen beslissen
dat eiser onvermogend was en zich derhalve schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 490bis van het Strafwetboek (schending van die bepaling):

In zoverre het middel betrekking
heeft op de op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing :
Overwegende dat het in artikel
490bis van het Strafwetboek omschreven misdrijf voltooid is wanneer de twee voorwaarden die samen het materiiHe bestanddeel van
het misdrijf vormen verenigd zijn
aan de zijde van de dader, namelijk
het bewerken van het eigen onvermogen en het niet voldoen aan zijn
verplichtingen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, na eerst « vergeefs te hebben gepoogd beslag te
leggen op de opbrengst van de exploitatie van het restaurant, nadien
enkel beslag heeft doen leggen op
de huurgelden van de aan (eiser)
toebehorende panden, hetgeen, althans na de periode van het misdrijf, volstond om haar rechten te
voldoen ));
Overwegende dat het arrest, nu
het niet vaststelt dat de overblijvende, voor beslag vatbare goederen
van eiser gedurende die periode niet
volstonden voor de gedwongen tenuitvoerlegging van zijn verplichtingen, niet naar recht verantwoord is;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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En overwegende voor het overige
dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de tegen eiser ingestelde strafvordering en op de
tegen de eisers wegens het mede bewerken van het bedrieglijk onvermogen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorziening van eiser voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
verwijst eiser in twee derde van de
kosten van zijn voorziening en verwijst verweerster in het overige gedeelte van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
17 april1991- 2• kamer- Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye en Simont.
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17 april 1991

De betekening van een veroordelend
vonnis dat bij verstek is gewezen ten
laste van een beklaagde die een bekende woon- of verblijfplaats heeft in
het buitenland, wordt geregeld door
art. 40 Ger. W., onverminderd de overige wijzen van toezending die zijn overeengekomen tussen Belgie en het land
van de woon- of verblijfplaats. Als een
regelmatige betekening moet worden
aangemerkt de toezending van de gerechtelijke alcte op de wijze bepaald in
de artt. 7 en 15.4 Europees Verdrag
van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (1).
(Wet 19 juli 1975 houdende goedkeuring van genoemd verdrag.)

(DJEBALI T. PIERRARD, NATIONAAL VERBOND
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, REGIE
DER POSTERIJEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8795)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1990
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over de middelen, ...

Overwegende dat de betekening
van de akten in het buitenland geregeld wordt door artikel 40 van het
Gerechtelijk Wetboek, onverminderd
de andere wijzen van toezending die
overeengekomen zijn tussen Belgie
en het land van de woon- of verblijfplaats;
Overwegende dat volgens de wijze
van toezending, geregeld door de artikelen 7 en 15.4 van het Europees
Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken van 20
april 1959 de Belgische rechterlijke
overheid rechtstreeks de aan de geadresseerde uit te reiken rechterlijke beslissing mededeelt aan de
bevoegde Europese overheid, met
last voor die overheid om het bewijs
dat de beslissing werd toegezonden

BETEKENING EN KENNISGEVING
ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAFZAKEN VERSTEKVONNIS - BEKLAAGDE WOONACHTIG IN HET BUITENLAND - BETEKENING WIJZEN VAN BETEKENING.

(1) Zie Cass., 6 sept. 1971 (A.C., 1972, 8), en
23 jan. 1985, A.R. nr. 4038 (ibid., 1984-85, nr.
304).
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terug te zenden, welk bewijs blijkt
uit een door de geadresseerde ondertekend en gedateerd ontvangstbewijs of uit een verklaring van die
overheid waarin het feit van de uitreiking, benevens de wijze en de datum waarop deze is geschied zijn
vermeld;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de procureur van de
Franse Republiek te Briey een proces-verbaal van de rijkswacht te
Longwy dat een door de geadresseerde ondertekend en gedateerd
ontvangstbewijs bevat en waarin de
toezending van een rechterlijke aide
wordt vastgesteld, namelijk het door
de Correctionele Rechtbank te Aarlen op 21 maart 1988 te zijnen aanzien gewezen verstekvonnis, heeft
teruggezonden aan de procureur des
Konings te Aarlen die hem hierom
verzocht had;
Dat die beslissing regelmatig is
betekend aan eiser, die derhalve in
staat was zijn verweer voor te bereiden zonder dat zijn rechten bepaald
bij artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden werden geschonden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 april 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M.
Thiry, Aarlen.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - INZAGE VAN HET DOSSIER DOOR
DE VERDEDIGING - ALLEEN IN HOGER BEROEP - WETTIGHEID.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - INZAGE VAN HET DOSSIER
DOOR DE VERDEDIGING - ALLEEN IN HOGER
BEROEP - WETTIGHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
STRAFZAKEN BELANG VOOR ElSER VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING MIDDELEN TEN BETOGE DAT HET RECHT VAN
VERDEDIGING IS GESCHONDEN VOOR DE
RAADKAMER EERBIEDIGING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING VOOR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1o en 2° Dat het dossier niet aan de ver-

dachte ter inzage werd gegeven v66r
diens verschijning voor de raadkamer
heeft geen vernietiging tot gevolg van
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving
van de voorlopige hechtenis beveelt,
wanneer de verdachte v66r zijn verschijning voor Jaatstgenoemd rechtscollege het dossier heeft kunnen inzien
(1). (Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
3° Niet ontvankelijk is het cassatiemid-

del ten betoge dat het recht van verdediging voor de raadkamer bij de uitspraak over de handhaving van de
voorlopige hechtenis is geschonden,
wanneer dat recht, in hager beroep,
voor de kamer van inbeschuldigingstelling, is geeerbiedigd (2). (Art. 22, derde
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(1) en (2) Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 8652
(A.C., 1983-84, nr. 434).
Te dezen had de raadkamer beslist een
einde te maken aan de voorlopige hechtenis
van eiser, op grond dat het dossier, in strijd
met art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990, niet gedurende twee dagen v66r zijn
verschijning te zijner beschikking gehouden
was.

(Zie vervolg noot op volgende biz.)

Nr. 431

839

HOF VAN CASSATIE
(BOUHMAIDI)
ARREST ( VertaJing)

(A.R. nr. 9024)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 april 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de middelen, aangevoerd in de
memorie van eiser waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is
gevoegd;
Over het vijfde middel, ...

Over de overige middelen samen :
Overwegende dat het regelmatig
hager beroep van het openbaar ministerie tegen een inzake voorlopige
hechtenis gewezen beschikking van
de raadkamer de zaak aanhangig
maakt bij de kamer van inbeschuldigingstelling en de hechtenis handhaaft tot de beslissing die op grond
van de devolutieve kracht van het
hoger beroep is gewezen, mits die
beslissing wordt gewezen binnen vijftien dagen na de verklaring van
beroep;
Overwegende dat het arrest, na
het hoger beroep van de procureur
des Konings ontvankelijk te hebben
verklaard, evenals het middel, vast(Vervolg noot van vorige biz.)
Op het hager beroep van het O.M. had de
kamer van inbeschuldigingstelling de handhaving van de hechtenis bevolen, op grand, enerzijds, dat uit geen enkel stuk van het dossier
bleek dat het dossier niet ter beschikking van
de partijen gehouden was v66r hun verschijning voor de raadkamer en, anderzijds, dat eiser gedurende meer dan twee dagen v66r zijn
verschijning voor het rechtscollege in hager
beroep inzage had kunnen nemen van het dossier.
Het eerste, derde en vierde middel, die het
Hof niet ontvankelijk verklaart wegens gemis
aan belang, oefenden enkel kritiek op overwegingen betreffende de rechtspleging voor de
raadkamer.
Het tweede middel, dat volgens het Hof faalt
naar recht, betoogde dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet zonder het recht van
verdediging te miskennen had kunnen
beslissen dat het voldoende was dat eiser
van het dossier inzage had kunnen nemen
v66r zijn verschijning in hager beroep.

stelt dat << de door artikel 22 van de
wet (van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis) voorgeschreven procedurevormen in acht genamen zijn bij de verschijning van de
verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling »;
Overwegende derhalve dat de
voor de kamer van inbeschuldigingstelling gevoerde rechtspleging regelmatig is en dit ook vanuit het
oogpunt van het recht van verdediging;
Dat het tweede middel faalt naar
recht;
Overwegende dat de overige middelen, die neerkomen op een kritiek
op de motivering van het arrest betreffende de uitoefening van het
recht van verdediging voor de raadkamer, niet ontvankelijk zijn wegens gemis aan belang;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 april 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. A. Deleuze,
Brussel, en P. Deleuze, Brussel.
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1° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEME·
NE BEGRIPPEN VERBETERING IN HET
GOED AANGEBRACHT DOOR DE HUURDER VERGOEDING - VOORWAARDEN.

840

HOF VAN CASSATIE

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - VERRIJKING ZONDER OORZAAK HUUROVEREENKOMST - VERBETERING IN
HET GEHUURDE GOED AANGEBRACHT DOOR
DE HUURDER - VERGOEDING - VOORWAARDEN.

1° en 2° Wanneer de verhuurder, in geval
van beiiindiging van een huurovereenkomst, niet in de onmogelijkheid heeft
verkeerd om de door de huurder in het
gehuurde goed aangebrachte verbeteringen te doen wegnemen, kan de
huurder, tenzij anders is overeengekomen, daarvoor worden vergoed, krachtens het algemeen rechtsbeginsel valgens hetwelk niemand zich ten koste
van een ander zonder oorzaak mag
verrijken (1). (Art. 555 B.W.)
(GRANDJEAN T. COOSEMANS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8894)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 juni in hoger beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 555,
861, 862, 1134, 1375, 1381, 1582, 1583, 1634,
1635, 1650, 1673, 1709, 1719, 1720, 1730,
1731, 1732 van het Burgerlijk Wetboek
en 103 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, van het algemeen rechtsbeginsel inzake de uitgaven waarvan onder
meer sprake is in de artikelen 861,
862, 1375, 1381, 1634, 1635, 1673 van het
Burgerlijk Wetboek en 103 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en voor
zoveel nodig schending van die artikelen,
doordat het bestreden vonnis, met verwijzing naar het beroepen vonnis, aanneemt dat eiser waarschijnlijk aan het
gehuurde pand een meerwaarde had gegeven « door werken uit te voeren of verbeteringen aan te brengen >>, eisers vordering tot betaling van een vergoeding
voor die meerwaarde afwijst door met
verwijzing naar de redenen van het beroepen vonnis te oordelen dat eiser « de
eigenaar diende te verwittigen en hem
(1) Zie Cass., 23 dec. 1943 (Bull. en Pas.,
1944, I, 123) en 23 april 1965 (ibid., 1965, I, 883).
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zijn akkoord diende te vragen, of hem
zelfs moest dwingen om de nodige werken uit te voeren, zoals hij zulks overeenkomstig artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek kon doen; dat uit de zoeven
grondig onderzochte brieven blijkt dat
de huurder aan de eigenaar alleen maar
heeft gezegd dat hij " een raam had vervangen " of " dat hij van plan was een
kornis te herstellen ", zonder ooit enig
bezwaar te opperen; dat bepaalde werken, naar verweerster beweert, uitsluitend in het belang van de huurder zijn
uitgevoerd >>,
terwijl, ...
tweede onderdeel, als in het gehuurde
goed door de huurder werken zijn uitgevoerd waardoor verbeteringen zijn totstandgekomen die kunnen worden weggenomen en de verhuurder niet eist dat
het goed in zijn oorspronkelijke staat
wordt hersteld, de huurder recht heeft
op een vergoeding gelijk aan de waardevermeerdering van het onroerend goed
(algemeen rechtsbeginsel inzake verrijking zonder oorzaak of, althans, de artikelen 555, 1134, 1592, 1593, 1650, 1709,
1730, 1731 en 1732 van het Burgerlijk
Wetboek) en als de verbeteringen niet
kunnen worden weggenomen, de huurder recht heeft op een vergoeding gelijk
aan de kostprijs van de werken, indien
deze noodzakelijk waren, en op de uit
die werken voortvloeiende waardevermeerdering, indien zij gewoon maar nuttig waren (algemeen rechtsbeginsel inzake de uitgaven waarvan onder meer
sprake is in de artikelen 861, 862, 1375,
1381, 1634, 1635, 1672 van het Burgerlijk
Wetboek en 103 van de Hypotheekwet);
die vergoedingen, in het eerste geval, op
grand van de verrijking zonder oorzaak
van de verhuurder of, althans, van artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek of
van een stilzwijgende overeenkomst tussen partijen en, in het tweede geval, op
grand van de uitgaventheorie zijn verschuldigd, ongeacht het belang dat de
huurder bij de uitvoering van de werken
kon hebben en de eventuele tekortkomingen van de verhuurder aan zijn onderhoudsverplichting; de vergoeding derhalve niet afhangt van de instemming
van de verhuurder met de uitvoering van
de werken en evenmin van een reclamatie van de huurder op grand van artikel
1720 van het Burgerlijk Wetboek; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis, doordat
het eisers vordering tot betaling van
een vergoeding afwijst, het volgende
schendt: 1° het algemeen rechtsbeginsel
inzake verrijking zonder oorzaak, alsme-
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de de andere in het middel aangewezen
bepalingen of althans de artikelen 555,
1134, 1582, 1583, 1650, 1709, 1730, 1731
van het Burgerlijk Wetboek; 2° het algemeen rechtsbeginsel inzake de uitgaven
en de andere in het middel aangewezen
bepalingen, waaronder vooral de artikelen 861, 862, 1375, 1381, 1635, 1673 van
het Burgerlijk Wetboek en 103 van de
Hypotheekwet betreffende dat algemeen
rechtsbeginsel;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, met overneming van de redenen van de eerste rechter, oordeelt dat « ofschoon de huurder
waarschijnlijk aan het pand een
meerwaarde heeft gegeven door herstellingen uit te voeren en verbeteringen aan te brengen, hij echter de
eigenaar diende te verwittigen en
hem zijn akkoord vragen, of hem
zelfs moet dwingen om de nodige
werken uit te voeren, zoals hij zulks
mocht doen overeenkomstig artikel
1720 van het Burgerlijk Wetboek; uit
de brieven (... ) blijkt dat de huurder
aan de eigenaar alleen maar heeft
gezegd dat hij " een raam had vervangen " of dat hij van plan was
" een kornis te herstellen ", zonder
ooit enig bezwaar te opperen; bepaalde werken, naar verweerster beweert, uitsluitend in het belang van
de huurder zijn uitgevoerd »;
Overwegende dat bij gebrek aan
overeenkomst tussen de partijen, de
huurder, krachtens het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand zich ten koste van een ander
zonder oorzaak mag verrijken, voor
de verbeteringen in het onroerend
goed kan vergoed worden, op voorwaarde dat de verhuurder niet in de
onmogelijkheid verkeerde ze te
doen wegnemen;
Overwegende dat de rechtbank,
door de vordering ongegrond te verklaren zonder, zij het impliciet, vast
te stellen dat de litigieuze werken
niet konden worden weggenomen,
om de zoeven weergegeven redenen,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
andere onderdelen van het eerste en
derde middel, die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden; vernietigt
het bestreden vonnis, in zoverre het
uitspraak doet over de hoofdvordering en over de kosten; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Verviers, zitting houdend
in hoger beroep.
18 april1991 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Kirkpatrick.
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WEGVERKEER -

ART. 75.2 WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - DOORLOPENDE WITTE
STREEP DIE DE DENKBEELDIGE RAND VAN
DE RIJBAAN AANDUIDT - GEVOLGEN.

De brede witte doorlopende streep die de
denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt en die het aan de andere kant
van die streep gelegen deel van de
openbare weg voorbehoudt voor het
stilstaan en parkeren, onttrekt dat gedeelte aan het verkeer van de voertuigen in het algemeen (1). (Art. 75.2,
Wegverkeersreglement 1975.)

l----------------(1) Zie Cass., 29 juni 1988, A.R. nr. 6654
(A.C., 1987-88, nr. 672).
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(DE TEMMERMAN E.A. T. STAD HOE! E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8950)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1989 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het ee1·ste middel: schending van
artikel 75.2 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest bes!ist dat het ongeval dat de h. Hoornaert is overkomen
uitsluitend te wijten is aan het niet naleven van de bepalingen van het Wegverkeersreglement en de bestreden beslissing bevestigt die de rechtsvordering van
de eisers afwees op grond : « dat de h.
Hoornaert geen regelmatige plaats op de
rijbaan innam, nu het gedeelte van de
openbare weg gelegen aan de andere
kant van de doorlopende witte streep
voorbehouden is voor het stilstaan en
parkeren (artikel 75.2, derde lid, van het
Wegverkeersreglement); dat hij op eigen
risico naast de rijbaan reed en des te
aandachtiger had moeten zijn nu de
greppel waarin hij reed niet voor het
verkeer in het algemeen was bestemd;
(... ) dat de getroffene onnodig aan de andere kant reed van de witte streep die de
denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt; dat hij, nu hij zich in die verboden
omstandigheden verplaatste, zijn snelheid diende te matigen en een verhoogde
waakzaamheid en voorzichtigheid aan de
dag diende te leggen; dat het ongeval
overdag is gebeurd, in een rechte lijn, en
terwijl de getroffene, gedurende de 500
meter die hij voor zijn val had afgelegd,
ten minste 5 gelijkwaardige straatkolken
was voorbijgereden; (... ) dat de getroffene bijgevolg, gelet op de voormelde wettelljke bepaling, op foutieve wijze reed;
dat hij op zijn minst diende te vertragen
om afstand te kunnen nemen van de
heer Dujardin en om te vermijden dat
hij in de afvoergoot buiten de rijbaan
zou rijden >>,
terwijl artikel 75.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 bepaalt dat
een brede doorlopende witte streep op de
rijbaan mag aangebracht worden om de
denkbeeldige rand ervan aan te duiden
en het aan de andere kant van deze
streep gelegen dee! van de openbare weg
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voorbehouden is voor het stilstaan en
parkeren, behalve op autosnelwegen en
autowegen; het woord « voorbehouden >>
niet betekent « uitsluitend voorbehouden >> noch « onttrokken aan het verkeer >>; die voorbehouden plaats, wanneer
zij niet wordt gebruikt, niet kan worden
beschouwd als een plaats die aan het
normale verkeer van de voertuigen is
onttrokken, dat wil zeggen verboden
voor het verkeer en dus gelegen buiten
de eigenlijke rijbaan; daaruit volgt dat
het arrest, door te beslissen dat het rijden van de heer Hoornaert, op het gedeelte van de rijbaan dat gelegen is aan
de andere kant van de witte streep die
de denkbeeldige rand van de rijbaan
aanduidt, foutief was, artikel 75.2 van
het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer schendt :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 75.2 van het Wegverkeersreglement, een brede witte doorlopende streep op de rijbaan mag worden
aangebracht om de denkbeeldige
rand ervan aan te duiden, en het
aan de andere kant van deze streep
gelegen deel van de openbare weg
voorbehouden is voor het stilstaan
en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen;
Dat de wetgever dat gedeelte van
de openbare weg, nu hij het heeft
voorbehouden voor het stilstaan en
parkeren, noodzakelijk aan het verkeer van de voertuigen in het algemeen heeft onttrokken;
Dat het hof van beroep, door te
beslissen dat het rijden van Daniel
Hoornaert op het gedeelte van de
openbare weg dat gelegen is aan de
andere kant van de witte streep,
foutief was, de wet juist toepast;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
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18 april1991- 1e kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade, Gerard en De Bruyn.

(L ... G ... T. G ... )

ARREST ( vertaJing)

(AR. nr. 8985)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- VERWANTSCHAP IN DE RECHTE LIJN TUS·
SEN EEN RECHTER EN DE ADVOC.~T VAN
EEN DER PARTIJEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUW MIDDEL - ALGE!\1ENE REGR!PPEN - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - HOF VAN BEROEP SA!\1ENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
- VERWANTSCHAP IN DE RECHTE LIJN TUSSEN EEN RECHTER EN DE ADVOCAAT VAN
EEN DER PARTIJEN - l\1IDDEL DAT VOOR
HET EERST IN CASSATIE KAN WORDEN VOORGEDRAGEN.

1o Nietig is het arrest gewezen door een
rechtscollege waarin zitting werd genamen door een toegevoegd advocaat die
de vader was van de advocaat van een
der partijen (1). (Art. 304 Ger.W.)
2° Het middel volgens hetwelk nietig is
een arrest gewezen door een rechtscollege waarin a.m. de vader van een advocaat van een der partijen zitting
had, kan voor het eerst in cassatie
worden voorgedragen (2). (Art. 304
Ger.W.)
(1) en (2) Cass., 13 okt. 1975 (A.C., 1976, 191)
met de noot J.V.; 13 jan. 1986 (ibid., 1985-86,
nr. 308).

Over het middel: schending van de artikelen 304, en voor zoveel nodig 828, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
niemand in dezelfde zaak rechter en partij kan zijn, dat onder andere voortvloeit
uit de artikelen 292, 293, 297, 304, 321, zoals het is aangevuld bij artikel 5 van de
wet van 17 juli 1984, 828, 2°, en 831 van
het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter, en van artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest, dat niet ontvankelijk verklaart het hoger beroep dat eiseres tegen het vonnis d.d. 28 juni 1988
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel had ingesteld, in zoverre daarbij
de echtscheiding te haren nadele werd
toegestaan en haar tegenvordering werd
afgewezen, is uitgesproken door een kamer van het hof van beroep, samengesteld uit de heren Slachmuylder, eerste
voorzitter, Vossen, voorzitter, meester
AX., Belgisch advocaat, die sinds meer
dan 15 jaar is ingeschreven op het tableau van de advocaten van het gerechtelijk arrondissement Brussel, en overeenkomstig artikel 321 van het GerechteJijk Wetboek als raadsheer toegevoegd,
daar de raadsheren bij het hof wettig
verhinderd waren,
terwijl iedere rechter die echtgenoot,
bloed- of aanverwant in de rechte Jijn of
in de tweede graad in de zijlijn is van de
advocaat of van de gemachtigde van een
der partijen, zich moet onthouden; dit
beginsel een essentiele regel van de
rechtsbede!ing is; die regel derhalve de
openbare orde raakt en de schending ervan nietigheid van de rechterlijke bes!issing tot gevolg heeft; zoals uit het arrest
blijkt eiseres in deze zaak voor het hof
van beroep was vertegenwoordigd door
meester B.X.; meester B.X. de zoon is
van voornoemde meester AX., die als
toegevoegd raadsheer mede zitting heeft
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gehad in het rechterlijk college dat van
de zaak kennis heeft genomen en het arrest heeft gewezen; het arrest, dat is uitgesproken door een kamer van het hof
van beroep waarvan onder meer deel uitmaakte meester AX., de vader van
meester B.X., die eiseres voor het hof
van beroep vertegenwoordigde, derhalve
nietig is (schending van de in het middel
aangewezen artikelen en algemene
rechtsbeginselen) :
Overwegende dat, luidens artikel
304 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechter, de ambtenaar van het
openbaar ministerie of de rechter in
sociale zaken of in handelszaken
zich, op straffe van tuchtsanctie, als
naar recht moet onthouden, indien
hij echtgenoot, bloed- of aanverwant
in de rechte lijn of in de tweede
graad in de zijlijn is van de advocaat of de gemachtigde van een der
partijen;
Overwegende dat de in de artikelen 292 en 304 van hetzelfde wethoek vermelde onverenigbaarheden
verbodsbepalingen bevatten die, gegrond zijnde op objectieve vereisten
van rechterlijke organisatie, essentieel zijn voor de rechtsbedeling en
daarom de openbare orde raken; dat
daaruit volgt dat, anders dan door
verweerder in het middel wordt aangevoerd, de in artikel 304 bedoelde
onverenigbaarheid voor het eerst
voor het Hof kan worden voorgedragen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat een van de !eden
van de kamer van het hof van beroep die te dezen uitspraak heeft gedaan, bloedverwant in de rechte lijn
is van een der advocaten van eiseres; dat het arrest derhalve artikel
304 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het middel 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 Hof van Beroep te Bergen.
18 april1991- 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en Verbist.
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ORGANISATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - HOF VAN BEROEP VERDELING VAN DE ZAKEN - VOORWAARDEN.

Wanneer krachtens art. 109 Ger. W: een
zaak door de eerste voorzitter van het
hof van beroep aan een kamer van dat
hof is toegewezen, kan die toewijzing
alleen worden gewijzigd onder de voorwaarden van art. 88, § 2, van hetzelfde
wetboek.

(ARNTZEN T. DE BEAUFFORT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9071)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 april 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 109, 774 en 775 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest « de vordering tot
verwijzing van de zaak naar de terechtzitting van 19 februari 1991 van de derde
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kamer van het hof van beroep , afwijst
op grond « dat de negende kamer van
het hof van beroep, ingevolge de beschikking van 1 september 1989 van de
heer eerste voorzitter van het Hof van
Beroep te Brussel, bevoegd is om kennis
te nemen van de burgerlijke zaken die
spoedeisend zijn; dat de beoordeling van
dat spoedeisend karakter aan de heer
eerste voorzitter van het hof staat, die
bijgevolg op onaantastbare wijze kan beslissen dat de zaak op de rol van de negende kamer wordt ingeschreven en dat
het debat eerstdaags voor die kamer
wordt gehouden; dat een goede rechtsbedeling de eerbiediging van een dergelijk
prerogatief van de voorzitter vereist »,
terwijl, naar luid van artikel 109 van
het Gerechtelijk Wetboek, de zaken door
de eerste voorzitter worden verdeeld
overeenkomstig het reglement van het
hof; hoewel de eerste voorzitter van het
hof van beroep bij die gelegenheid rekening kan houden met het spoedeisend
karakter en met het belang van een goede rechtsbedeling, welke hij dan op onaantastbare wijze beoordeelt, de zaak,
wanneer zij eenmaal aan een kamer is
toebedeeld, aileen in de bij de wet bepaalde gevailen aan die kamer kan worden onttrokken; die gevailen hier niet
gelden; zulks des te meer het geval is
wanneer het geadieerde gerecht, nu het
het onderzoek van de zaak heeft aangevat, aileen bevoegd is om de modaliteiten van dat onderzoek te bepalen; zulks
te dezen het geval is nu uit de stukken
van de rechtspleging blijkt: - dat verweerder in zijn conclusie voor de derde
kamer van het hof voor de terechtzitting
van 13 juni 1989, niet heeft aangevoerd
dat het hoger beroep niet ontvankelijk is
omdat de betekening ter griffie binnen
de termijn van acht dagen niet is gedaan; - dat de partijen op die zitting
door hun raadslieden zijn verschenen; dat het hof van beroep artikel 1273 van
het Gerechtelijk Wetboek heeft aangevoerd ter zake van de kennisgeving van
het hoger beroep aan de griffier en dat
de partijen werden verzocht over dat
middel uitleg te geven, waarbij de zaak
daartoe naar 19 februari 1991 te 11 uur
30 is verwezen; - dat de rechter, ingevolge de artikelen 774 en 775 van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs v66r het sluiten
van het debat, de partijen kan verzoeken
uitleg te geven over een exceptie die hij
ambtshalve wil opwerpen en dat het aileen aan die rechter staat om de datum
te bepalen waarop de zaak opnieuw
wordt gesteld; het door de negende ka-
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mer van het hof van beroep uitgesproken arrest derhalve, nu het ten grande
uitspraak doet over de vordering tot
echtscheiding van de partijen na die op
de terechtzitting van 13 februari 1990 te
hebben gehoord, terwijl de zaak was
vastgesteld op 19 februari 1991 voor de
derde kamer van dat hof, aile in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Over het middel :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 109 van het Gerechtelijk
Wetboek, « de zaken door de eerste
voorzitter worden verdeeld overeenkomstig het reglement van het hof;
in geval van moeilijkheden in verband met de verdeling van de zaken
onder de kamers van een zelfde hof
van beroep, artikel 88, § 2, toepassing vindt »;
Dat dit artikel 88, § 2, inzonderheid bepaalt dat << indien een zodanig incident v66r ieder ander middel
door een van de partijen of bij de
opening van de debatten ambtshalve
wordt uitgelokt, de afdeling, de kamer of de rechter het dossier aan de
voorzitter van (het rechtscollege)
voorlegt, die oordeelt of de zaak anders moet worden toegewezen >>;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat het staat aan de eerste
voorzitter van het hof van beroep de
zaken onder de kamers van het hof
te verdelen, maar dat, eenmaal de
zaak aan een kamer is toegewezen,
die toewijzing alleen onder de in § 2
van voornoemd artikel 88 bepaalde
voorwaarden kan worden gewijzigd;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het hoger beroep van eiseres oorspronkelijk aan de derde kamer van het hof van beroep was toebedeeld, dat de partijen op de terechtzitting van 13 juni 1989 van die
kamer werden verzocht uitleg te geven over het ontbreken van kennisgeving van het hoger beroep over-
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eenkomstig artikel 1273 van het
Gerechtelijk Wetboek, en dat de
zaak op 19 februari 1991 werd uitgesteld;
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Dat daaruit volgt dat er geen enkel geschil omtrent de toewijzing
van de zaak aan de derde kamer
v66r ieder ander middel of bij de
opening van het debat is uitgelokt
overeenkomstig artikel 88, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek; dat de
zaak bijgevolg met toepassing van
artikel 109 van het Gerechtelijk
Wetboek, a an de derde kamer van
het hof van beroep bleef toegewezen;

1° GRONDWET-

Dat het arrest, door te beslissen
dat de zaak geldig aan de derde kamer was onttrokken om aan de negende kamer van het hof van beroep te worden toegewezen, artikel
109 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;

1e

KAMER -

19 april 1991

ART. 6, GELIJKHEID VAN
DE BELGEN VOOR DE WET - ART. 3BIS, WET
VAN 3 NOV. 1967 BETREFFENDE HET LOODSEN
VAN ZEEVAARTUIGEN INGEVOEGD DOOR DE
WET VAN 30 AUG. 1988 - TERUGWERKING TOETSING AAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL.

2° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 14
JUNCTO ART. 6 E.V.R.lH. - ART. 3BIS WET VAN
3 NOV. 1967 BETREFFENDE HET LOODSEN VAN
ZEEVAARTU!GEN INGEVOEGD DOOR DE WET
VAN 30 AUG. 1988 - TERUGWERKING - TOETSING AAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL.

3° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 26
I.V.B.P.R.- ART. 3BISWET VAN 3 NOV. 1967 BETREFFENDE HET LOODSEN VAN ZEEVAARTUIGEN INGEVOEGD DOOR DE WET VAN 30 AUG.
1988 - TERUGWERKING - TOETSING AAN
HET GEL!JKHEIDSBEGINSEL.

4° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUWE EN
LOUTER JURIDISCHE MIDDELEN - BURGERLUKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN
WETTELIJKE OF VERDRAGSBEPALING DIE, OF
OP EEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT
DE OPENBARE ORDE RAAKT OF VAN DWINGEND RECHT IS - VEREISTE FEITELIJKE GEGEVENS - GEEN VASTSTELLINGEN - GEVOLG.

5° RECHTEN VAN DE MENS-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
18 apri11991- 1" kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Draps en Delahaye.

ART. 6.1
E.V.R.M. - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - WET !VIET
TERUGWERKENDE KRACHT - TOEPASSING
OP HANGENDE GEDINGEN - STAAT PARTIJ GEVOLG.

1° Het arrest dat toepassing maakt van
de bepaling van art. 3bis, § 2, wet van
3 nov. 1967 betreffende het Joodsen
van zeevaartuigen, zoals die daarin
werd ingevoegd door de wet van 30
aug. 1988 en krachtens welke de regeling uit het eerste lid van § 1 van het
nieuwe art. 3bis terugwerkt over een
periode van dertig jaar, te rekenen
van de dag van de publikatie van de
wet in het Belgisch Staatsblad op 17
sept. 1988, houdt geen schending in
van het gelijkheidsbeginsel neergelegd
in de artt. 6 en 6bis Gw.

Nr. 435

847

HOF VAN CASSATIE

2° Het arrest dat toepassing maakt van
de bepaling van art. 3bis, § 2, wet van
3 nov. 1967 betreffende het loodsen

van zeevaartuigen, zoals die daarin
werd ingevoegd door de wet van 30
aug. 1988 en krachtens welke de regeJing uit het eerste lid van § 1 van het
nieuwe art. 3bis terugwerkt over een
periode van dertig jaar, te rekenen
van de dag van de publikatie van de
wet in het Belgisch Staatsblad op 17
sept. 1988, houdt geen schending in
van het gelijkheidsbeginsel neergelegd
in art. 14 juncto art. 6 E. V.R.M.

3° Het arrest dat toepassing maakt op
de bepaling van art. 3, § 2, wet van 3
nov. 1967 betreffende het loodsen van

zeevaartuigen, zoals die daarin werd
ingevoegd door de wet van 30 aug.
1988 en krachtens welke de regeling
uit het eerste lid van § 1 van het nieuwe art. 3bis terugwerkt over een periode van dertig jaar, te rekenen van de
dag van de publikatie van de wet in
het Belgisch Staatsblad van 17 sept.
1988, houdt geen schending in van het
gel~jkheidsbeginsel neergelegd in art.
26 I. V.B.P.R.

4° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk

is het middel dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover die
op eigen initiatief niet heeft beslist
oak al is het gegrond op een wettelijk~
of verdragsbepalding die, of op een algemeen rechtsbeginsel dat de openbare orde raakt of van dwingend recht is,
wanneer de feitelijke gegevens die
voor de beoordeling noodzakelijk zijn,
niet blijken uit de bestreden beslissing
of uit de stukken waarop het Hoi vermag acht te slaan (1).

5° De rechter verliest zijn onafhankelijk-

heid niet doordat h1j in een bij hem
aanhangig geding, zelfs als de Staat
daarbij partij is, toepassing moet maken van een wet met terugwerkende
kracht. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

-------------------1
(1) Cass., 2 maart 1931, A.R. nr. 3155 (A.C.,
1980-81, nr. 387).

(« NAVIERA URALAR S.A. , VENN. NAAR SPAANS
RECHT T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 6713)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 26 januari 1990 (2);
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 22 november 1990;
Over het middel: schending van de artikelen 6, lid 1, en 14 van het Europese
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955, van de artikelen 14, lid 1, en
26 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966
en goedgkeurd bij wet van 15 mei 1981,
van de artikelen 6 en 6bis van de Grandwet, van artikel 1 van het eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Parijs op 20 maart 1952
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955
en van het algemeen beginsel van internationaal recht volgens welk vreemdelingen slechts mits een dadelijke, passende
en effectieve vergoeding van hun eigendom beroofd kunnen worden, waarvan
toepassing wordt gemaakt in artikel 1
van het genoemde protocol,
doordat het arrest de vordering in vrijwaring, door de eiseres tegen de verweerder ingesteld, ongegrond verklaart,
op grond : dat die vordering ingevolge de
terugwerkende kracht over een periode
van dertig jaar van de wet van 30 augustus 1988 houdende wijziging van de wet
van 3 november 1967 betreffende het
loodsen van zeevaartuigen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17
september 1988, door de invoering van
een artikel 3bis, elke rechtsgrond mist;
dat krachtens voormelde wet de verweerder, als organisator van de loodsdienst
op de Beneden-Schelde, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aansprake(2) A.C., 1989-90, nr. 327.
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lijk gesteld kan worden voor schade veroorzaakt door een beloodst schip en te
wijten aan een fout van een lid van het
personeel van de verweerder dat handelt
in de uitoefening van zijn functie, ongeacht of die fout in een handeling dan wel
in een verzuim bestaat,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1, eerste lid, van het eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag over de
Rechten van de Mens bepaalt dat alle
natuurlijke personen of rechtspersonen
recht hebben op het ongestoord genot
van hun eigendom, en dat niemand van
zijn eigendom zal worden beroofd, behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene
beginselen van het internationaal recht;
een schuldvordering een << eigendom », in
de zin van voormelde bepaling, kan uitmaken; de eiseres te dezen, tot aan de
wet van 30 augustus 1988, op grond van
de artikelen 1382 of 1384 van het Burgerlijk Wetboek verhaal kon uitoefenen tegen de verweerder, voor de schade veroorzaakt door handelingen van de loods;
de wet van 30 augustus 1988 evenwel bepaalt dat de organisator van een loodsdienst niet aansprakelijk gesteld kan
worden voor schade die een beloodst
schip zou lijden of veroorzaken, wanneer
die schade te wijten is aan een fout van
een lid van zijn personeel in de uitoefening van zijn functie, en aan die ontheffing van aansprakelijkheid bovendien terugwerkende kracht verleent tot dertig
jaar v66r de bekendmaking van de wet
in het Belgisch Staatsblad; deze wet aldus elke schuldvordering die de eiseres
tegen de verweerder heeft, retroactief
ongedaan maakt; deze wet in zoverre
een « eigendomsberoving » inhoudt, in de
zin van de genoemde verdragsbepaling;
deze eigendomsberoving, die blijkens de
parlementaire voorbereiding van de wet
uitsluitend een budgettair oogmerk
heeft, niet in het << algemeen belang » is;
de algemene beginselen van het internationaal recht, waarnaar de genoemde
verdragsbepaling verwijst, bovendien inhouden dat vreemdelingen recht hebben
op een dadelijke, passende en effectieve
vergoeding voor de beroving van hun eigendom; aan de eiseres, vennootschap
naar Spaans recht, derhalve niet zonder
enige vergoeding haar schuldvordering
op de Belgische Staat ongedaan gemaakt
kon worden; de gevolgen die de toepassing van de wet voor de eiseres met zich
brengt, ten slotte niet in een redelijk
evenredigheidsverband staan tot het
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door de wet nagestreefde doel; zodat het
arrest, dat de bepalingen van de wet van
30 augustus 1988 eenvoudig toepast, zonder na te gaan in hoeverre de eiseres
een schuldvordering op de verweerder
heeft, welke onder de bescherming van
de genoemde verdragsbepaling valt, en
zonder de toepassing van de wet te weigeren, in de mate dat deze met de genoemde verdragsbepaling strijdig is, niet
wettelijk verantwoord is (schending van
artikel 1 van het eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag over de
Rechten van de Mens, ondertekend te
Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955); het arrest in
het bijzonder, door de bepalingen van de
genoemde wet toe te passen, zonder na
te gaan in hoeverre de eiseres, een vennootschap naar vreemd recht, een
schuldvordering op de verweerder heeft,
en zonder de toepassing van de wet te
weigeren, in de mate dat zij de eiseres
zonder enige vergoeding een schuldvordering ontneemt, niet wettelijk verantwoord is (schending van het algemeen
beginsel van internationaal recht volgens
welk vreemdelingen slechts mits een dadelijke, passende en effectieve vergoeding van hun eigendom beroofd kunnen
worden, waarvan toepassing wordt gemaakt in artikel 1 van het genoemde
protocol);

tweede onderdeel, de artikelen 6, lid 1,
van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens en 14, lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten aan eenieder die
partij is bij een geschil over burgerlijke
rechten en verplichtingen, recht geven
op een eerlijke behandeling van de zaak
door een onafhankelijke rechterlijke instantie; wat de onafhankelijkheid van de
rechter betreft, deze inhoudt dat de rechter zonder druk van buitenaf, onder
meer van de wetgever, kan oordelen
over het geschil zoals de partijen dat
aan hem hebben voorgelegd; een wet die
ingrijpt in een voor de rechter hangend
geding, die rechter belet te beslissen
over de zaak zoals die aan hem is voorgelegd; die wet bijgevolg de onafhankelijkheid van deze rechter miskent; wat
het eerlijk proces betreft, deze onder
meer een volstrekte gelijkheid van wapens tussen de partijen inhoudt; die gelijkheid van wapens miskend wordt als
de Belgische Staat, partij in een geschil
met de particuliere vennootschap, zijn
toevlucht neemt tot de invoering van een
wettelijke regeling die de rechtspositie
van de tegenpartij op een voor de Belgi-
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sche Staat gunstige wijze be!nvloedt; de
wet van 30 augustus 1988 een regeling
van ontheffing van aansprakelijkheid
van de Belgische Staat, als organisator
van een loodsdienst, invoert, met terugwerkende kracht tot dertig jaar v66r de
bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad; die regeling bijgevolg
van toepassing is op het tussen de eiseres en de verweerder bestaande geschil;
de wet aldus rechtstreeks ingrijpt in dat
geschil, en bijgevolg een miskenning inhoudt van het recht van de eiseres op
een eerlijke behandeliing van de zaak
door een onafhankelijke rechterlijke instantie; zodat het arrest, dat de bepalingen van de wet van 30 augustus 1988 toepast, niettegenstaande deze een scherrding inhoudt van het recht van de
eiseres op een eerlijke behandeling van
haar zaak door een onafhankelijke rechterlijke instantie, niet wettelijk verantwoord is (schending van artikel 6, lid 1,
van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, en van artikel 14,
lid 1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
opgemaakt te New York op 19 december
1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei
1981);

derde onderdeel, de artikelen 14 van
het Europees Verdrag over de Rechten
van de Mens, 26 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 6 en 6 bis van de Grondwet
elke discriminatie, onder meer in het genot van het eigendomsrecht, verbieden;
de wet van 30 augustus 1988 een regeling van ontheffing van aansprakelijkheid van de organisator van een loodsdienst invoert, met terugwerkende
kracht tot dertig jaar v66r de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad; die regeling bijgevolg van toepassing is op de hangende geschillen, doch
niet op de geschillen waarover reeds beslist is bij een beslissing die in kracht
van gewijsde is gegaan of waartegen
geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat; de wet aldus voor twee identieke
toestanden twee verschillende rechtsstelsels organiseert, en de toepasselijkheid
van het ene of het andere uitsluitend
doet afhangen van de spoed die de partijen of de rechters aan de dag zullen
hebben gelegd om het geschil op te lossen; dit onderscheid elke objectieve en
redelijke verantwoording mist en derhalve een discriminatie uitmaakt; zodat het
arrest, dat de bepalingen van de wet van
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30 augustus 1988 toepast, niettegenstaande deze een discriminatie inhoudt, niet
wettelijk verantwoord is (schending van
artikel 14 van het Europees Verdrag over
de Rechten van de Mens, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, in combinatie met artikel 6, lid 1, van het genoemde verdrag en met artikel 1 van het
eerste aanvullend protocol bij het genoemde verdrag, genoemd in het tweede
onderdeel, van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, opgemaakt te New
York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en van de
artikelen 6 en 6bis van de Grondwet):

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het Arbitragehof, in antwoord op de door het arrest van 26 januari 1990 door het
Hof van Cassatie gestelde prejudiciele vraag, oordeelt dat de retroactiviteit die in de voor het loodswezen
ingevoerde bijzondere aansprakelijkheidsregeling vervat ligt, het
grondbeginsel van de rechtszekerheid aantast; dat het dienaangaande
zegt : « Die aantasting van het beginsel van de rechtszekerheid is
evenwel, in de gegeven omstandigheden, niet onevenredig met het
door de bestreden wetgeving beoogde algemene doel. De wetgever
heeft in de wetgeving betreffende
het loodsen de aansprakelijkheidsregeling willen behouden die hij in
1967 niet had willen wijzigen en die
in de rechtspraak v66r 1983 alsmede
in de rechtsleer werd afgeleid uit artikel 5 van de wet van 1967 betreffende het loodsen en uit de artikelen 64 en 251 van de zeewet (Boek
II, titel II, van het Wetboek van
Koophandel}; bovendien heeft hij
zich bekommerd om de aanzienlijke
budgettaire gevolgen die op onvoorziene wijze voor de betrokken overheden voortvloeien uit de wijziging
in de rechtspraak »;
Dat het Arbitragehof voorts opmerkt dat de wet van 30 augustus
1988 in de tijd terugwerkt over een
periode van dertig jaar; dat het
dienaangaande vaststelt dat volgens
de parlementaire voorbereiding voor
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die termijn gekozen werd omdat in sing te maken van artikel 3bis, § 2,
beginsel na afloop van dertig jaar van de wet van 30 augustus 1988, de
alle vorderingen tot schadevergoe- artikelen 6 en 6bis van de Grondwet
ding verjaren; dat het zegt dat die niet schendt;
keuze samenhangt met de eerder
Overwegende dat de retroactiviteit.
beschreven gedachtengang van de die in de voor het loodswezen ingewetgever en geen discriminatie be- voerde bijzondere aansprakelijkheist;
heidsregeling vervat ligt, weliswaar
Dat het Arbitragehof vervolgens het grondbeginsel van de rechtszemet betrekking tot het feit dat de kerheid aantast; dat die aantasting
ingevoerde regeling van toepassing van het beginsel van de rechtszekeris op hangende en niet op reeds be- heid evenwel, in de gegeven omstansliste geschillen, zegt : « Ongeacht of digheden, niet onevenredig is met
een wet al dan niet retroactief is, het door de bestreden wetgeving bevoert zij, door het bepalen van het oogde algemene doel; dat de wetgetijdstip waarop ze uitwerking heeft, ver in de wetgeving betreffende het
een onderscheid in tussen rechtsver- loodsen de aansprakelijkheidsregehoudingen die onder de toepassing ling heeft willen behouden die hij in
van de wet vallen en rechtsverhou- 1967 niet had willen wijzigen en die
dingen die er niet onder vallen. Dat in de rechtspraak v66r 1983 alsmede
onderscheid op zich houdt geen in de rechtsleer werd afgeleid uit arschending in van de artikelen 6 en tikel 5 van de wet van 1967 betref6bis van de Grondwet. Deze grond- fende het loodsen en uit de artikewetsbepalingen worden slechts ge- len 64 en 251 van de Zeewet;
schonden indien ten gevolge van de
Dat aldus door de wetgever een
inwerkingtreding een onderscheid redelijke en objectieve verantwoorontstaat dat niet objectief is, noch ding voor de ingevoerde regeling is
redelijk verantwoord. - Het verle- gegeven;
nen van retroactieve werking aan
Dat het arrest derhalve de in het
een rechtsregel betekent in principe onderdeel aangewezen verdragsbedat die regel van toepassing is op de palingen niet schendt;
rechtsverhoudingen die ontstaan en
Dat het onderdeel niet kan wordefinitief beiHndigd zijn v66r de inwerkingtreding ervan. De terugwer- den aangenomen;
kende kracht kan slechts van toeWat het eerste onderdeel betreft :
passing zijn op hangende en toekomstige rechtsgedingen, en heeft
Overwegende dat artikel 1 van het
geen invloed op afgehandelde gedin- Protocol van 20 maart 1952 bij het
gen. - Volgens een fundamenteel Verdrag tot Bescherming van de
beginsel van onze rechtsorde, kun- Rechten van de Mens en de Fundanen de rechterlijke beslissingen niet mentele Vrijheden onder meer beworden gewijzigd dan ingevolge de paalt dat niemand van zijn eigenaanwending van rechtsmiddelen. dom zal worden beroofd behalve in
Door de uitwerking van de wet in het algemeen belang en met inachthet verleden volgens het bekritiseer- neming van de voorwaarden neergede onderscheid te beperken, heeft legd in de wet en in de algemene
de wetgever dit beginsel willen in beginselen van het internationaal
acht nemen >>;
recht;
Dat het Arbitragehof ten slotte
Overwegende dat een schuldvorvoor recht zegt dat artikel 3bis, § 2, dering een eigendom in de zin van
van de wet van 30 augustus 1988 die bepaling kan uitmaken; dat het
geen schending inhoudt van de arti- doen verdwijnen van die schuldvorkelen 6 en 6bis van de Grondwet;
dering door de terugwerkende
Overwegende dat daaruit volgt dat kracht van een nieuwe wetsbepaling
het bestreden arrest, door toepas- een eigendomsberoving kan zijn;
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Overwegende dat eiseres zich bij
de behandeling van de zaak voor
het hof van beroep niet op de voormelde bepaling heeft beroepen en
evenmin heeft aangevoerd dat haar
vordering tot vrijwaring een schuldvordering opleverde die als een eigendom in de zin van die verdragsbepaling diende te worden aangemerkt; dat het arrest het bestaan
van zulk een schuldvordering ook
niet vaststelt;
Overwegende dat een middel dat
aan de feitenrechter niet is voorgelegd en waarover die op eigen initiatief niet heeft beslist, ook al is
het gegrond op een wettelijke of
verdragsbepaling die, of op een algemeen rechtsbeginsel dat de openbare orde raakt of van dwingend recht
is, slechts voor het Hof kan worden
opgeworpen wanneer de feitelijke
gegevens die voor de beoordeling
noodzakelijk zijn uit de bestreden
beslissing of uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijken;
Dat het onderdeel nieuw en derhalve niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter tot
taak en plicht heeft de wet toe te
passen op het bij hem aangebrachte
geschil; dat de omstandigheid dat
hij die taak en plicht heeft, zijn onafhankelijkheid onverlet laat; dat
een wet met retroactieve werking
die toegepast moet worden op hangende gedingen, zelfs als de Staat er
partij bij is, de rechter zijn onafhankelijkheid bij het volbrengen van
zijn taak en de uitvoering van zijn
plicht niet ontneemt; dat de beweerde druk die door zulk een wet op de
rechter zou worden uitgeoefend, niet
anders is dan de druk die elke wet
op hem uitoefent; dat het feit dat
een arre--:t toepassing maakt van de
wet niet een miskenning uitmaakt
van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak door een onafhankelijke instantie;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 april 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Simont en Houtekier.
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19 april 1991

1° RECHTERLIJKE MACHT -

BURGERLUKE ZAKEN - FOUT VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - SCHENDING VAN EEN
SUBJECTIEF RECHT- BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT - BEPERKINGEN D!SCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIE - GEVOLG.

2° KORT GEDING -

VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEVOEGDHEID- FOUT VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - SCHENDING VAN EEN SUBJECTIEF RECHT - VOORLOPIGE MAATREGELEN - BEPERKINGEN - DISCRETIONAIRE
BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIE GEVOLG.

1° en 2° AI is de Rechterlijke Macht bevoegd om een door de administratieve
overheid bij de uitoefening van haar
discretionaire macht begane onrechtmatig geachte aantasting van een subjectief recht te voorkomen en ook te
vergoeden, zij vermag niet aan het bestuur zijn beoordelingsvrijheid te ontnemen en zich aldus in de plaats van
het bestuur te stellen; ook de rechter
in kart geding vermag dit niet (1).
(Artt. 92 en 93 Gw.; art. 584, eerste lid,
Ger.W.)

(1) Zie cone!. O.M.
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Advocaat-generaal D'Hoore heeft in
substantie gezegd:
Verweerder, die onderwijzer is in de
gemeenteschool te Zwevegem, dagvaardde eiseres in kort geding.
Hij betoogde dat hij het slachtoffer
was van « een georganiseerde hetze >> en
verweet eiseres eenzijdig beslist te hebben hem niet langer als klastitularis aan
te steilen maar hem een nieuwe dienstaanwijzing te hebben opgedrongen waardoor hij verplicht werd in niet minder
dan vijf scholen van de gemeente les te
geven.
Verweerder stelde dat die regeling
voor hem onaanvaardbaar was en vorderde terug aangesteld te worden als
klastitularis.
In eerste aanleg verklaarde de voorzitter in kort geding zich onbevoegd op
grand dat toewijzing van de vordering
zou betekenen dat de rechter zich in de
plaats .gaat steilen van de bestuurlijke
overhe1d wat een inbreuk zou zijn op het
grondwettelijk principe van de scheiding
der machten.
In hager beroep oordeelde de appelrechter - na zich bij tussenarrest bevoegd te hebben verklaard om van de
vordering kennis te nemen - dat er niet
voldoende decisieve elementen voorhanden bleken te zijn om verweerder verder
te laten fungeren als ambulante leerkracht in een voor hem ten opzichte van
andere coilega's ondergeschikte en frustrerende positie. Het eindarrest beveelt
mitsdien dat verweerder opnieuw << als
lesgevende leerkracht - titularis zal
worden aangesteld in een van de gemeentescholen van Groot-Zwevegem >> en
dat elke tegen verweerder gedurende
een bepaalde periode genomen ordemaatregel of tuchtmaatregel ter bekrachtiging zal moeten worden voorgelegd aan
de rechter in kort geding.
In het tweede middel komt eiseres op
tegen het tussenarrest in zoverre het hof
van beroep zich daarbij bevoegd verklaart en tegen het eindarrest in zoverre
haar daarbij de evenvermelde bevelen
worden gegeven. Eiseres voert aan dat
het tot de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de gemeentelijke overheid
behoort de leerkrachten die vast benoemd zijn als onderwijzer in het gemeentelijk lager onderwijs, met taken te
belasten, dat de Rechterlijke Macht geen
bevel mag geven waarbij het bestuur
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verplicht wordt een discretionaire bevoegdheid op een wei bepaalde wijze uit
te oefenen, en dat de aangevochten bevelen strijdig zijn met die discretionaire
beoordelingsbevoegdheid van de gemeentelijke overheid.
Nu in het middel de grondwettelijke
en wettelijke bepalingen zijn aangewezen die de uitoefening van de Rechterlijke Macht en de Uitvoerende Macht regelen en de onderlinge verhouding van
de onderscheiden organen waaraan de
uitoefening van die machten is toegewezen uit de voormelde bepalingen voortvloeit of afgeleid kan worden, wil het me
voorkomen dat het middel ontvankelijk
is, ook al wordt het beginsel van de
scheiding der machten als dusdanig niet
ingeroepen.
Artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, in
gevailen die hij spoedeisend acht, bij
voorraad ,uitspraak doet in aile zaken,
behalve d1e welke de wet aan de Rechterlijke Macht onttrekt.
Aldus wordt aan de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort geding rechtsmacht toegekend in aile geschillen die overeenkomstig de artikelen 92 en 93 van de
Grondwet tot de kennisneming van de
rechtbanken van de rechterlijke orde behoren.
Sedert de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk Wetboek kende het kort geding in het algemeen en het kort geding
tegen de overheid in het bijzonder een
belangrijke ontwikkeling, waartoe de
rechtspraak van het hof in aanzienlijke
mate heeft bijgedragen.
In zijn arrest van 26 juni 1980 oordeelde het Hof dat << de hoven en rechtbanken zich niet mengen in de uitoefening
van de bij de wet aan de administratieve
overheid voorbehouden machten, wanneer ze om de benadeelde partij voiledig
in haar rechten te hersteilen, de herstelling in natura van de schade bevelen en
aan de overheid maatregelen opleggen
om een einde te maken aan de schadeverwekkende onwettelijkheid ,, (2).
In zijn arresten van 21 oktober 1982,
21 maart 1985 en 20 september 1990 paste het Hof het in voormeld arrest gehuldigde beginsel toe op de rechter in kort
geding; het oordeelde dat de rechter in
kort geding aan de bestuursoverheid
(2) A.C., 1979-80, nr. 686.
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maatregelen kan opleggen ter voorkoming of tot stopzetting van een ogenschijnlijk foutieve aantasting van een
subjectief recht waarvan de bescherming
ressorteert onder de bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht (3).
Ook de bescherming van een politiek
recht en van een rechtmatig belang
komt daarvoor in aanmerking (4).
Aldus kan de rechter in kort geding
ertoe worden genoopt niet aileen bewarende maatregelen te bevelen, maar ook
een bevel" te geven dat de vorm van een
verbod of gebod aanneemt, ook ten aanzien van de administratieve overheid.
Door op de voormelde wijzen op te treden schendt de rechter het principe van
de scheiding der machten niet. De bevoegdheid om te bevelen is immers inherent aan de jurisdictionele functie zoals
die door de artikelen 92 en 93 van de
Grondwet aan de Rechterlijke Macht is
toegewezen.
Die bevoegdheid heeft evenwel ook beperkingen.
In zijn voormeld arrest van 26 juni
1980 herinnert het Hof aan de vereisten
die ieder rechter bij zijn uitspraak over
een vordering tot herstel in natura, in
acht hoort te nemen : zulk herstel moet
mogelijk zijn en het mag geen rechtsmisbruik uitmaken.
Ten opzichte van de administratieve
overheid gelden bovendien bijzondere
beperkingen die voortvloeien uit haar
specifieke aard en functie.
Een ervan is het gevolg van de discretionaire macht die de overheid uitoefent
met het oog op het algemeen of collectief
belang waarvoor zij moet zorgen en
waarvan de behartiging haar is toevertrouwd en voorbehouden.
In het kader van de toepassing van artikel 107 van de Grondwet geldt als regel
dat de Rechterlijke Macht zich het onderzoek moet ontzeggen naar de doelmatigheid of de opportuniteit van de door
de administratieve overheden binnen de
perken van hun bevoegdheid genomen
beslissingen. In talrijke arresten besliste
het Hof dat de Rechterlijke Macht niet
vermag te beoordelen of een gemeenteverordening al dan niet gepast is en dat

(3) A.C., 1982-83, biz. 277; ibid., 1984-85, nr.
445; ibid., 1990-91, nr. 33.
(4) Art. 93 Grondwet; zie de cone!. van adv.gen. J. Velu voor Cass., 26 juni 1980, Pas.,
1980, I, biz. 1356, noot 67.
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het aan de rechter niet staat de gepastheid van een koninklijk besluit te beoordelen (5).
In zijn conclusie bij het arrest van het
Hof van 23 maart 1984 maakt procureurgeneraal Krings het onderscheid tussen
de gevallen waarin de administratie een
gebonden bevoegdheid heeft en de gevallen waarin zij een discretionaire beoordelingsmacht bezit, en hij voegt daaraan
het volgend commentaar toe. « Weliswaar bestaat de grens van die soevereine beoordeling in de vaststelling dat de
administratie geen subjectieve rechten
mag krenken, maar dit belet toch niet
dat zij zelve zal te oordelen hebben hoe
zij haar macht uitoefent. Te dien aanzien heeft de rechter dan ook geen bevel
te geven , (6).
Eerste advocaat-generaal Velu maakte
in zijn conclusie bij het arrest van het
Hof van 10 april 1987 hetzelfde onderscheid en omschreef de discretionaire
macht van de overheid als volgt: « Men
zegt van een overheid dat zij een discretionaire macht uitoefent wanneer zij
over een beoordelingsruimte beschikt
voor de beslissing die zij ten opzichte
van bepaalde feitelijke omstandigheden
moet nemen : zij kan uit verscheidene juridisch gefundeerde oplossingen diegene
kiezen welke haar het meest geschikt
lijkt te zijn; die rechtsregel laat haar vrij
oordelen over de opportuniteitsvereisten
van het algemeen belang , (7).
Ook de rechtsleer maakt hetzelfde onderscheid en verbindt eraan dezelfde
rechtsgevolgen (8).
Te dezen ontkent de appelrechter niet
dat het de gemeentelijke overheid is die,
als inrichtende macht en bij toepassing
van de gemeentelijke autonomie, de leerkrachten van haar scholen benoemt en
dat het haar volkomen vrij staat de leeropdrachten waarmede de betrokkenen
(5) Cass., 23 jan. 1975, A.C., 1975, 576; 19
sept. 1979 en 21 mei 1980, ibid., 1979-80, nrs. 40
en 593; 18 jan. 1977, ibid., 1977, 553.
(6) A.C., 1983-84, nr. 423, biz. 961.
(7) A.C., 1986-87, nr. 477, biz. 1067 en noot 67.
(8) Zie de noot 67 bij de voormelde conclusie
van eerste adv.-gen. Velu en A. MAsT, A.
ALLEN en J. DUJARDIN, Precis de Dmit Administratif Beige, Story, 1989, biz. 574 tot 577, en
de er vermelde bibliografie; B. JADOT, « Les
pouvoirs du juge judiciaire a l'egard de !'administration : le pouvoir d'injonction et Ia reparation en nature "• La responsabilite des pouvoirs publics, Bruylant, Bruxelles, 1991.
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worden belast te bepalen en uiteraard
ook te wijzigen.
Dienstaanwijzingen en mutaties zijn
over het algemeen geen administratieve
rechtshandelingen die de rechtstoestand
van de personeelsleden aantasten, doch
gewoon handelingen van inwendig bestuur die de organisatie en de werking
van de administratie betreffen en waarvan de opportuniteit en de doelmatigheid
onder de vrije beoordelingsmacht van de
administratieve overheid vallen.
De appelrechter kon weliswaar, krachtens zijn marginaal toetsingsrecht, oordelen dat de door verweerder gehekelde
toestand grievend was, en hij kon dienvolgens eiseres bevelen die toestand te
verhelpen, maar dan nog diende hij het
aan eiseres over te laten om zelf uit te
maken hoe zij dit zou doen.
Door dit zelf te doen en zich zodoende
in de plaats te stellen van de gemeenteoverheid heeft de appelrechter, m.i., de
discretionaire macht van die administratieve overheid miskend.
Het hoeft voorts geen betoog dat de
appelrechter elke orde- of tuchtmaatregel t.a.v. verweerder niet wettig aan de
bekrachtiging van de rechter in kort geding kon onderwerpen.
Conclusie: Vernietiging van het eindarrest.

ARREST

(A.R. nr. 7140)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 20 december 1988
en 26 september 1989 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 584, 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, 25, 29, 30, 31, 92, 93,
107, 108 van de Grondwet, 75, 84, 85,
85bis, 90, 99 van de Gemeentewet van 30
maart 1936, 36, 40, 41, 117, 118, 123, 133,
145, 146, 149, 150, 151 van de Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk
besluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij
artikel 1 van de wet van 26 mei 1989,
doordat het bestreden arrest van 20
december 1988 het hof van beroep bevoegd verklaart om van de vordering
kennis te nemen, op grond van de in het
eerste middel aangehaalde overwegin-
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gen, en het bestreden arrest van 26 september 1989 « beveelt dat vanaf maandag 9 oktober 1989 - deze datum wordt
gesteld ter respectering van de goede
gang van zaken in de onderwijsinstellingen en met het oog op de noodzaak van
de herplanning - (verweerder) als lesgevende leerkracht-titularis zal worden
aangesteld in een van de gemeentescholen van Groot-Zwevegem » en « dat, ter
vrijwaring van (verweerders) rechten, elke binnen de periode verstrijkend eind
juni 1992 tegen (verweerder) genomen
ordemaatregel of tuchtmaatregel ter bekrachtiging zal worden voorgelegd aan
de kortgedingrechter ten verzoeke van
de Inrichtende Macht "• op grond van de
in het eerste middel eveneens aangehaalde overwegingen,

terwijl de Rechterlijke Macht geen bevel mag geven waarbij het bestuur verplicht zou worden een discretionaire beoordelingsbevoegdheid op een bepaalde
wijze uit te oefenen, zodat het bestuur
haar discretionaire beoordelingsbevoegdheid zou ontnomen worden en deze nog
enkel op de in het vonnis of arrest aangeduide wijze kan uitoefenen; het tot de
discretionaire beoordelings bevoegdheid
van de gemeentelijke overheid behoort
de leerkrachten die vast benoemd zijn
als onderwijzer in het gemeentelijk lager
onderwijs met taken te belasten, zonder
verplicht te zijn een bepaalde leerkracht
als titularis van een klas te laten fungeren; de bestreden arresten derhalve, door
eiseres te bevelen verweerder als lesgevende klastitularis in een bepaalde
school aan te stellen, en elke orde- en
tuchtmaatregel voor eind juni 1992 ter
bekrachtiging aan de voorzitter van de
rechtbank zetelend in kort geding voor
te leggen, en haar daardoor elke discretionaire beoordelingsbevoegdheid kan
ontnemen, de in het middel vermelde
wettelijke bepalingen schendt:
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het middel « vermits (erin) niet
wordt aangeduid op welke wijze uit
de (erin als geschonden aangewezen) artikelen zou volgen dat de
Rechterlijke Macht geen bevel mag
geven waardoor het bestuur verplicht zou worden een discretionaire
beoordelingsbevoegdheid op een bepaalde wijze uit te oefenen "• en, nu
erin « geen schending wordt inge-
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roepen van het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der
machten »:
Overwegende dat in het middel
schending wordt aangevoerd van de
grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de uitoefening van de Uitvoerende Macht en de Rechterlijke
Macht regelen en van de bepalingen
die de machten van de gemeente
omschrijven; dat het beginsel van de
scheiding der machten niet ten overvloede hoefde vermeld te worden
nu de onderlinge verhouding van d~
onderscheiden organen waaraan de
uitoefening van die machten werd
toegewezen uit de voormelde bepalingen voortvloeit;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat het arrest van
20 december 1988 constateert: 1. dat
verweerder << bij dagvaarding in kort
geding van 6 oktober 1987 (vorderde) dat (eiseres) ertoe gehouden is
hem te laten fungeren als titularis
van de tweede graadsklas in de gemeenteschool te Zwevegem-Sint Denijs, op straffe van een dwangsom
van 100.000 frank per dag >>; 2. dat
verweerder voor het hof van beroep
zijn vordering als volgt herformuleerde : << het stopzetten door (eiseres) van de willekeurige manier van
optreden tegenover hem en de aanwijzing van (verweerder) als klastitularis in een van de gemeentescholen van Groot-Zwevegem, op straffe
van de oorspronkelijke gevraagde
dwangsom »;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat
het << de gemeentelijke overheid is
die, als inrichtende macht en bij toepassing van de gemeentelijke autonomie, de leerkrachten van haar
scholen benoemt en volkomen vrij is
de leeropdrachten waarmee de betrokkenen worden belast te bepalen
en uiteraard ook te wijzigen » mits
« die vrijheid op redelijke gronden,
en niet arbitrair, wordt uitgeoe-
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fend », in zijn arrest van 20 december 1988 zich bevoegd verklaart om
van de vordering van verweerder
kennis te nemen; dat het in zijn arrest van 26 september 1989 vaststelt
<< dater, in de huidige stand van zaken, geen voldoende decisieve elementen voorhanden zijn - noch
van medische aard, noch van sociaal-psychologische aard, noch van
onderwijskundige· aard - om (verweerder) verder te laten fungeren
als ambulante leerkracht in een
voor hem ten opzichte van andere
collega's ondergeschikte en frustrerende positie », en beveelt : 1. << dat
vanaf maandag 9 oktober 1989 (verweerder) als lesgevende leerkrachttitularis zal worden aangesteld in
een van de gemeentescholen van
Groot-Zwevegem » en 2. << dat, ter
vrijwaring van (verweerders) rechten, elke binnen de periode verstrijkend einde juni 1992 tegen (verweerder) genomen ordemaatregel of
tuchtmaatregel ter bekrachtiging zal
worden voorgelegd aan de kortgedingrechter ten verzoeke van de Inrichtende Macht »;
Overwegende dat de administratieve overheid die op grond van
haar discretionaire bevoegdheid een
beslissing neemt, beschikt over een
beoordelingsvrijheid die haar de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over
de wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoefent en de haar meest geschikt lijkende oplossing te kiezen
binnen de door de wet gestelde
grenzen;
Dat de Rechterlijke Macht weliswaar bevoegd is om een door de administratie bij de uitoefening van
die discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantasting
van een subjectief recht zowel te
voorkomen als te vergoeden, maar
niet vermag aan het bestuur zijn beoordelingsvrijheid te ontnemen en
zich aldus in de plaats van het bestuur te stellen; dat ook de rechter
in kort geding dit niet vermag;
Overwegende dat de appelrechter,
door op grond van in het arrest van
26 september 1989 vermelde belan-
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genafweging aan eiseres bevel te geven verweerder opnieuw in een van
de scholen van de gemeente als
<< klastitularis » aan te stellen, zich
in de plaats stelt van eiseres en
haar discretionaire
bevoegdheid
miskent;
Dat voorts de Rechterlijke Macht
geen bevoegdheid heeft om de door
de administratieve overheid genamen ordemaatregel of tuchtstraf
aan haar bekrachtiging te onderwerpen;
Dat het middel gegrond is;

De stilzwijgende bouw- of verkavelingsvergunning staat de aanvrager alleen
toe de in de aanvraag aangenomen
werken uit te voeren, mits hij zich gedraagt naar de in zijn ingediend dossier vermelde aanwijzingen en naar de
wetten en verordeningen, met name
naar de voorschriften van de goedgekeurde plannen van aanleg, alsmede,
in voorkomend geval, naar de bepalingen van de verkavelingsvergunning; de
bedoelde plannen van aanleg zijn die
welke op het tijdstip van de uitvoering
van de werken verordenende kracht
hebben (1). (Art. 55, § 2, vierde lid, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(DELCROIX E.A. T. GEMEENTE HOOGSTRATEN)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 26 september
1989; 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 aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
19 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Nelissen Grade en
De Gryse.
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BOUWVERGUNNING -- VERKAVELINGSVERGUNNING - STILZWIJGENDE
BOlJW- OF VERKAVELINGSVERGUNNING.

(A.R. nr. 7159)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1982 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 43, derde lid, 1°, 55, § 2,
vijfde lid, en 57, § 1, eerste lid, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, en van het beginsel van
de onaantastbaarheid van de definitief
door een constitutieve administratieve
beslissing gevestigde concrete situatie en
van de daaruit voortgekomen rechtsverhoudingen,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beschikking van de eerste rechter, de vordering van de eisers tot opheffing van het stakingsbevel ongegrond
verklaart, op grond onder meer : dat de
eisers op 28 juli 1977 de stilzwijgende verkavelingsvergunning verwierven,
voorzien door artikel 55 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en de stedebouw; dat artikel 55, § 2, vierde lid (lees :
(1) Zie D. LINDEMANS, « De stilzwijgende
bouw- en verkavelingsvergunning », R. W:,
1978-1979, 337; P.J. DELAHAUT, « Le permis tacite de biHir et de lotir dans Ia jurisprudence du
Conseil d'Etat », Adm. Publ., 1976-1977, 292; J.
DE SuRAY, Droit de l'urbanisme et de I'environnement, Bruylant, 1989, II, 173.
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vijfde lid), desbetreffende bepaalt dat de
aanvrager zonder verdere formaliteiten
mag overgaan tot het uitvoeren van het
werk of het verrichten van de handelingen, mits hij zich gedraagt naar de aanwijzingen van het dossier dat hij heeft
ingediend, naar de wetten en verordeningen, met name naar de voorschriften van
de goedgekeurde plannen van aanleg alsmede naar de bepalingen van de verkavelingsvergunning; dat de eisers, toen zij
aanvang 1980 op de gronden in kwestie
wegeniswerken aanvatten, zich dus dienden te gedragen naar de voorschriften
van het gewestplan Turnhout van 30 september 1977, van kracht geworden op 6
november 1977; (... ) dat de eisers, die
zich op artikel 55 van de wet van 29
maart 1962 beroepen met betrekking tot
de door hen verkregen vergunning, gehouden zijn de in het wetsartikel uitdrukkelijk vermelde beperking na te leven; dat de niet-retroactiviteit van het
gewestplan niet wegneemt dat de werken eerst werden aangevangen nadat
het gewestplan van kracht was, en de eisers zich naar de voorschriften ervan
dienden te gedragen, ongeacht hun eventuele rechten op schadevergoeding,
terwijl een verkavelingsvergunning in
hoofde van de verkrijger ervan in beginsel subjectieve rechten doet ontstaan;
het beginsel van de onaantastbaarheid
van de definitief door een constitutieve
administratieve beslissing gevestigde
concrete situaties en van de daaruit
voortgekomen rechtsverhoudingen tot
gevolg heeft dat een als definitief bedoeld voordeel door de overheid niet
meer ingetrokken of retroactief gewijzigd mag worden, behoudens de uitzonderlijke gevallen dat een wetsvoorschrift
die intrekking of die soort wijziging mogelijk maakt; artikel43, derde lid, P, van
de Stedebouwwet van 29 maart 1962 toelaat dat, wanneer een verkavelingsvergunning niet meer in overeenstemming
is met een streek- of gewestplan dat verordenende kracht heeft verworven, de
Koning de herziening van die vergunning kan bevelen; uit het genoemd beginsel en uit die wetsbepaling volgt dat
de bepalingen van een verkavelingsvergunning hun materiiHe rechtskracht niet
verliezen door het enkele feit dat een later goedgekeurd gewestplan daarmee
strijdige voorschriften bevat; aan die
conclusie geen afbreuk wordt gedaan,
met betrekking tot zogenaamd « stilzwijgende » verkavelingsvergunningen, door
artikel 55, § 2, vijfde lid, van de Stedebouwwet, dat ingevolge artikel 57, § 1,
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eerste lid, van toepassing is op verkavelingsvergunningen; artikel 55, § 2, vijfde
lid, immers weliswaar bepaalt dat de
aanvrager die het voordeel van een zogenaamde « stilzwijgende » verkavelingsvergunning heeft bekomen, gehouden is
de bepalingen van de << goedgekeurde »
plannen van aanleg te eerbiedigen; uit
de samenlezing van de artikelen 43, derde lid, 1°, en 55, § 2, vijfde lid, evenwel
volgt dat enkel de plannen bedoeld zijn,
welke reeds goedgekeurd waren op het
ogenblik van het verwerven van het
voordeel van de vergunning; zodat het
arrest, door te beslissen dat de eisers gehouden zijn de voorschriften van het op
6 november 1977 van kracht geworden
gewestplan na te leven, ook al hadden
zij reeds op 28 juli 1977 de stilzwijgende
verkavelingsvergunning verworven, niet
wettelijk verantwoord is (schending van
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen en het aangehaald beginsel) :

Overwegende dat het arrest constateert : 1. dat de door de eisers ingediende aanvraag tot verkavelen
van hun grand achtereenvolgens geweigerd werd door het college van
burgemeester en schepenen en door
de bestendige deputatie; dat, nadat
de eisers bij de Koning in beroep
waren gekomen tegen de beslissing
van de bestendige deputatie, geen
uitspraak werd gedaan binnen dertig dagen na het verzenden van de
in artikel 55, § 2, vierde lid, van de
Stedebouwwet, bedoelde rappelbrief,
zodat de eisers met toepassing van
artikel 55, § 2, vijfde lid, van die wet
<< op 28 juli 1977
de stilzwijgende verkavelingsvergunning verwierven »; 2. dat de voorgenomen verkaveling in strijd is met het gewestplan Turnhout van 30 september
1977, dat op 6 november 1977 van
kracht is geworden, en dat de grand
van de eisers in het agrarisch gebied rangschikt; 3. dat de eisers
« bovendien geen vergunning bekwamen van hun bouwaanvraag
van 5 juni 1978 voor (de) uitvoering
van wegeniswerken in het kader
van hun verkavelingsplan >>;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de vordering van de eisers tot
opheffing van het met toepassing
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van artikel 68 van de Stedebouwwet
gegeven bevel tot staking van de
door hen begin 1980 aangevangen
werken ongegrond verklaart;
Overwegende dat artikel 56, § 2,
vijfde lid, van de Stedebouwwet bepaalt : « Heeft de aanvrager geen beslissing ontvangen bij het verstrijken van een nieuwe termijn van
dertig dagen met ingang van de dag
waarop de rappelbrief ter post is afgegeven, dan mag hij zonder verdere formaliteiten overgaan tot het uitvoeren van het werk of het verrichten van de handelingen, mits hij
zich gedraagt naar de aanwijzingen
van het dossier dat hij heeft ingediend, naar de wetten en verordeningen, met name naar de voorschriften van de goedgekeurde plannen van aanleg, alsmede naar de
bepalingen van de verkavelingsvergunning (... ) »;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
19 april 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler.
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Overwegende dat het arrest, op
grond van de niet aangevochten
vaststelling dat « de voorgenomen
verkaveling in strijd is met het gewestplan », wettig beslist dat, nu
<< de werken eerst werden aangevangen " nadat " het gewestplan van
kracht was », de eisers « zich naar
de voorschriften ervan dienden te
gedragen, ongeacht hun eventuele
rechten op schadevergoeding »;
Dat het middel faalt naar recht;

KAMER -

19 april 1991

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

Overwegende dat de onthouding
van de Koning niet tot gevolg heeft
dat de aanvrager van rechtswege
een bouwvergunning heeft verkregen; dat de laatstvermelde bepaling
de aanvrager aileen toestaat de in
de aanvraag voorgenomen werken
uit te voeren, voor zover zij verenigbaar zijn met de voorschriften van
de plannen van aanleg die op het
tijdstip van de uitvoering ervan verordenende kracht hebben; dat artikel 43, derde lid, 1, van de Stedebouwwet daaraan geen afbreuk
doet;

Nr. 438

BUF.GERLIJKE ZAKEN -

GEZAG
DRAAGWIJDTE.

I 2° ERFDIENSTBAARHEID

WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG AANSPRAAK OP DIE ERFDIENSTBAARHEID AFWIJZING - GEVOLG.

1° en 2° Het gezag van gewijsde verbon-

den aan een definitief vonnis dat de eigenaar van een erf een wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg ontzegt,
staat eraan niet in de weg dat die eigenaar zich in een nieuw geding kan beroepen op een conventionele erfdienstbaarheid van doorgang over hetzelfde
dienend erf, nu het niet dezelfde betwisting betreft (1). (Artt. 682 B.W.; 23
Ger.W.)
{MULLENS, VANAKEN T. VERHEMELDONCK E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7161)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 oktober 1989 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
(1) Zie Cass., 15 jan; 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 546); 5 nov. 1990, A.R. nr. 8727, supra,
nr. 124.
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Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 26 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het vonnis a quo, de verdering van eisers tot het doen erkennen
van een conventionele erfdienstbaarheid
van overgang over het erf van verweerders niet ontvankelijk verklaart, eisers
afwijst en hen tot de kosten veroordeelt,
om reden dat : « Ten onrechte argumenteren (eisers) dat er in de voorgaande
procedure geen rekening gehouden werd
met de akte van notaris De Boosere, d.d.
21 maart 1899. De rechtbank beschikt
immers niet over de bevoegdheid dit argument te onderzoeken, gezien (eisers)
niet de procedure tot herroeping van het
gewijsde instellen. Immers de rechtbank
is samen met de eerste rechter en op dezelfde motieven van oordeel dat de feiten
welke aan de grondslag liggen van de
procedure gevoerd in verband met het
recht van uitweg en deze in verband met
het recht van doorgang identiek zijn.
Het voorwerp van beide vorderingen is
dan oak identiek en de eerste rechter
heeft terecht naar het gezag van het gewijsde verwezen. Inderdaad, of de verdering gebaseerd is op een wettelijke of
conventionele erfdienstbaarheid maakt
geen verschil uit vermits in beide gevallen de instellers van de vordering zowel
in rechte als in feite hetzelfde resultaat
willen bereiken. Oak de oorzaak van beide vorderingen is identiek. In beide procedures is de oorzaak van de vordering
gelegen in het feit dat (eisers) beweren
dat hun perceel ingesloten is. De rechtbank zou trouwens in casu de vordering
van (eisers) niet kunnen inwilligen zonder de verworvenheden van huidige (verweerders), door de voorgaande procedure
verkregen, aan te tasten. De vonnissen
van 14 maart 1979, 28 januari 1981 en 5
oktober 1983 hebben wel degelijk gezag
van gewijsde, zoals blijkt uit de stukken
door gedaagden aangebracht in het bestreden vonnis »,
terwijl het gezag van rechterlijk gewijsde van een rechterlijke beslissing
zich opdringt aan de rechter die is gevat
opnieuw uitspraak te doen over een geschil, voor zover de gevorderde zaak dezelfde is, de nieuwe vordering op dezelfde oorzaak berust en wordt ingesteld
tussen dezelfde partijen, handelend in
dezelfde hoedanigheden (artikel 23 van
het Gerechtelijk Wetboek; de gevorderde
zaak datgene is waarop een partij aanspraak maakt; de oorzaak van de verde-
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ring het juridisch feit is dat aan die vordering ten grondslag ligt en een juridisch feit een feit is waaruit een recht
ontstaat;

terwijl de vorderingen van eisers die
hebben geleid tot de vonnissen van 14
maart 1979, 28 januari 1981, 19 april 1982
en 5 oktober 1983, als oorzaak hebben de
« insluiting » van het erf van eisers in de
zin van artikel 682 van het Burgerlijk
Wetboek en tot voorwerp hebben het
doen vaststellen van het wettelijk recht
van overgang dat eisers aan artikel 682
van het Burgerlijk Wetboek kunnen ontlenen; de vordering van eisers die tot de
thans bestreden beslissing aanleiding
heeft gegeven, tot voorwerp heeft de ongestoorde uitoefening van een conventioneer recht van overgang en de oorzaak van deze vordering het bestaan van
een bij akte van 1899 notarieel vastgelegde erfdienstbaarheid van overgang over
het erf van verweerders, ten gunste van
het erf van eisers is; de beschouwing dat
de vonnissen van 14 maart 1979, 28 januari 1981, 19 april 1982 en 5 oktober
1983 « zich hebben gesteund op het bestaan van een conventionele erfdienstbaarheid ten voordele van het erf van
(eisers) », daaraan geen ~fbreuk do~t nu
hiermee niet de conventwnele erfdlenstbaarheid wordt bedoeld door eisers in
huidige procedure ingeroepen en krachtens dewelke zij recht van overgang vorderen over het erf van verweerders
maar een andere conventionele erfdienstbaarheid krachtens dewelke eisers
eventueel een recht van overgang kunnen vorderen over een ander erf, eigendom van in de procedure niet betrokken
partijen en op grand waarvan de vroegere uitspraken de juridische insluiting
van het erf van eisers ontkenden; aldus
voorwerp en oorzaak van de opeenvolgende vorderingen van eisers verschillend waren en de betwistingen die de opeenvolgende rechters te beslechten badden eveneens verschillend waren; zodat
het bestreden vonnis, door, op grond van
de aangehaalde redenen en met verwijzing naar de redenen van het vonnis.. a
quo, te beslissen dat er « geen wezenl;~k
verschil bestaat tussen het wettehJk
recht van uitgang ... en de conventionele
erfdienstbaarheid die het voorwerp is
van huidig geschil », de begrippen voorwerp en oorzaak van de vordering
schendt en ten onrechte het gezag van
rechterlijk gewijsde van de in de beslissing aangehaalde vroegere vonnissen inroept (schending van de artikelen 23 tot
26 van het Gerechtelijk Wetboek), en
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door te beslissen dat " bij huidige vordering weereens hetzelfde geschil wordt
herhaald waarover reeds vroeger in
kracht van gewijsde getreden beslissingen tussen (eisers) en (verweerders) zijn
tussengekomen », de bewijskracht
schendt van die vonnissen en van de inJeidende dagvaarding van eisers (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek):
Over de door de verweerders op
grond van gebrek aan belang opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel :
Overwegende dat de verweerders
uiteenzetten dat het gezag van rechterlijk gewijsde niet aileen kan worden opgeworpen wanneer het voorwerp en de oorzaak van de twee
vorderingen dezelfde zijn, maar ook
wanneer de tweede vordering strekt
om een beslissing te verkrijgen die,
gelet op de bestanddelen van beide
vorderingen, het voordeel van de vorige beslissing ongedaan zou maken,
dat met andere woorden een vordering stuit op het gezag van het rechterlijk gewijsde van een vorige beslissing, indien de rechter uitgenodigd wordt een beslissing te wijzigen die onverenigbaar is met die
eerste beslissing, dat het middel uitsluitend kritiek oefent op het motief
dat steunt op de identiteit van beide
vorderingen, en dat het geen kritiek
oefent op het vonnis in zoverre dit
steunt op de aantasting van de verworvenheden uit de eerste procedure;
Overwegende dat het middel redenen aangeeft waarom het in de tvvee
procedures niet om een zelfde betwisting gaat, en het daaruit de gevolgtrekking maakt dat het voorwerp en de oorzaak van de vorderingen evenals de betwistingen verschillend waren; dat het aldus ook
het bestreden vonnis aanvecht in zoverre dit steunt op de aantasting
van de verworvenheden uit de eerste procedure;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;

Nr. 438

Over het middel zelf :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis en uit het beroepen vonnis, waarnaar het verwijst, blijkt dat
de eisers in een eerdere procedure
aanspraak hadden gemaakt op een
wettelijk recht van uitweg, en dat
zij zich in de procedure die tot het
bestreden vonnis heeft geleid, beriepen op een conventioneel gevestigde
erfdienstbaarheid van
doorgang
over de erven van de verweerders;
dat het bestreden vonnis hun verdering niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat de omstandigheid dat een vonnis de eigenaar van
een erf het wettelijk recht van uitweg heeft ontzegd, niet meebrengt
dat die eigenaar, wanneer hij zich
in een volgend geding beroept op
een conventionele erfdienstbaarheid
van doorgang, dezelfde betwisting
bij de rechter aanhangig maakt;
Dat het bestreden vonnis, door op
grond van het gezag van gewijsde
van de in de eerdere procedure gewezen vonnissen de vordering van
de eisers niet ontvankelijk te verklaren, artikel 23 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre 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 Tongeren, zitting houdende in
hoger beroep.
19 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Bruyn en De

Gryse.
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KA~IER -

19 april 1991
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vraagt om de tuchtzaak tegen mr.
J ... G ... , advocaat te (... ), wegens gewettigde verdenking te onttrekken
aan de raad van de Orde van Advocaten te ... ;

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCRT·

Gelet op 's Hofs arrest van 25 mei
1990 (2);
ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - ADVOOverwegende dat uit de stukken
CAAT - TUCRTVERVOLGING VOOR EEN RAAD
waarop het Hof vermag acht te
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN- ONTTREKslaan, onder andere blijkt dat : 1o
KING VAN DE ZAAK AMI DE RAAD WEGENS
mr. J ... G ... op 5 augustus 1988 geWETTIGE VERDENKING - VERZOEKSCRRIFT
INGEDIEND DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL
dagvaard is voor de raad van de OrBIJ RET ROF VAN BEROEP- ONTVANKELIJKde van Advocaten te ... ter zake van
REID.
overtredingen van de plichtenleer,
te weten : A. het dagvaarden van
H ... V ... , zijn client, zonder toelating
2° OPENBAAR MINISTERIE - TUCRTvan de stafhouder, B. de niet-betaZAKEN - ADVOCAAT - TUCRTVERVOLGING
ling van zijn prive-schuld aan V ... , C.
VOOR EEN RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCAhet niet betalen van gelden en van
TEN - VERWIJZING VAN EEN RECRTBANK
schulden aan V ... , het niet plaatsen
NAAR EEN ANDERE- ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE RAAD WEGENS WETTIGE VERvan gelden op een speciale rekening
DENKING VERZOEKSCRRIFT INGEDIEND
en het verrichten van een ongeoorDOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET
loofde compensatie; 2° eerder bij
ROF VAN BEROEP - ONTVANKELIJKREID.
scheidsrechterlijke beslissing van 30
januari 1984, gewezen door de arbi1" en 2" De procureur-generaal b1j het tragecommissie van de raad van de
hof van beroep kan met betrekking tot Orde van Advocaten te ... , uitspraak
een voor de raad van de Orde van Ad- was
gedaan
over
honoravocaten hangende tuchtrechtelijke ver- riumbetwistingen tussen mr. J ... G .. .
volging de vordering tot onttrekking
van de zaak wegens wettige verden- en zijn client, voornoemde H ... V ... ;
king instellen (1J. (Artt. 648 en 650 die advocaat daarop V... op 4 april
1984 had gedagvaard voor de RechtGer.W.) (Impliciet.)
bank van Eerste Aanleg te ... , tot
nietigverklaring van de scheidsrechPROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEterlijke
beslissing van 30 januari
ROEP TE GENT IN ZAKE J ... G ... )
1984; de rechtbank van eerste aanleg op 5 juni 1986 de vordering van
ARREST
mr. J ... G ... ongegrond verklaarde;
(A.R. nr. 7570)
het Hof van Beroep te ... , bij arrest
van 22 maart 1988, op het hager beHET HOF; - Gelet op het met re- roep van mr. J ... G ... , het voormeld
denen omklede verzoekschrift van vonnis nietig heeft verklaard, op
de procureur-generaal bij het Hof grand, onder meer, dat de litigieuze
van Beroep te Gent dat op 8 februa- arbitrageovereenkomst aan de zijde
ri 1991 ter griffie van het Hof is in- van appellant een wilsgebrek vergediend, en waarbij de requestrant toonde, omdat hij, wegens het voorschrift van het « reglement van inwendige orde » van de raad van de
Orde van Advocaten te ... en het
(1) De procureur-generaal bij het hof van beroep kan tegen aile beslissingen in tuchtzaken
aandringen van de voorzitter van
gewezen door de raad van de Orde van advohet scheidsgerecht, gemeend had tot
caten en houdende veroordeling of vrijspraak
arbitrage verplicht te zijn, en hij
hoger beroep instellen (art. 468 Ger.W.). In hager beroep wordt de tuchtvordering uitgeoefend door de procureur-generaal (art. 4 73
Ger.W.; Cass., 3 juni 1976, A.C., 1976, 1105).

(2) A.C., 1989-90, nr. 560.
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tuchtrechtelijk geen andere keuze
had gehad; 3° de raad van de Orde
van Advocaten te ... op 22 december
1988 derdenverzet heeft gedaan tegen het arrest van 22 maart 1988
van het Hof van Beroep te ... , dat de
eerdervermelde beslissing van de arbitragecommissie van de raad van
de Orde van Advocaten te ... nietig
heeft verklaard, ten einde het door
mr. J ... G ... tegen het vonnis van 5
juni 1986 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te ... ingestelde hager
beroep niet ontvankelijk althans ongegrond te doen verklaren;

Nr. 440

Om die redenen, beveelt de verwijzing van de zaak naar de raad
van de Orde van Advocaten te Gent;
verwijst de Orde van Advocaten te
... in de kosten.
19 april1991 - F kamer- Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal.

Overwegende dat het Hof, onder
meer op grand van voormelde omstandigheden, bij zijn arrest van 25
mei 1990 de tuchtzaak tegen mr. J ...
G ... , wegens gewettigde verdenking,
verwezen heeft naar de raad van de
Orde van Advocaten te ... ;
Nr. 440

Dat die raad van de Orde, bij beslissing van 18 januari 1991, heeft
vastgesteld dat hij in een volkomen
gelijksoortig geschil betrokken is,
aangezien hij vrijwillig is tussengekomen in een geding tussen een lid
van de balie te ... en diens client,
strekkende tot nietigverklaring van
een arbitrale beslissing inzake honorarium, en dat die zaak nag hangende is voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te ... ; dat de raad, op die
grand, vaststelt dat hij zich van de
behandeling van de tuchtzaak tegen
mr. J ... G ... moet onthouden, omdat
de voormelde omstandigheden de
schijn zouden kunnen wekken dat
de raad te dezen geen onpartijdige
tuchtinstantie is;

Overwegende dat de door de raad
van de Orde vermelde en door verzoeker aangehaalde omstandigheden een gewettigde verdenking zouden kunnen doen ontstaan ten aanzien van de strikte onpartijdigheid
van de raad van de Orde van Advocaten te ... bij de beoordeling van de
tuchtvordering tegen mr. J ... G ... ;

3e KAiVIER - 22 april 1991

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VEILIGHE!DSCOMITE
- GEEN VERPLICHTI:\GEN TOT OPRICHTING
OPDRACI-ITEN CITGEOEFEND DOOR DE
VAKBONDSAFV AARDIG DfG.

2° VAKBONDSAFVAARDIGING -

t:IT-

OEFE:\ING VAN DE OPDRACHTEN VAN !-lET
VEILIGHE!DSCOM!TE.

zo De vakbondsafvaardiging oefent
de opdrachten van het veiligheidscomite uit in elke onderneming die minder
dan vijftig werknemers tewerkstelt, in
zoverre er geen wettelijke verplichting
tot oprichting van een comite bestaat
(1). (Art. 1, § 4, b, 4, Gezondheid en
Veiligheidswet; art. 80 KB. 18 okt.
1978.) (2)

1° en

(1) Zie cone!. O.JVI.
(2) Th<:ms art. 84 K.B. 18 olct. 1990.
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(« NATIONALE MAATSCHAPPIJ AIR FRANCE "
VENN. NAAR FRANS RECHT T. VA2'1 MIGERODE)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
De voorziening stelt de vraag aan de
orde in welke gevallen een vakbondsafgevaardigde. dezelfde bescherming bij
ontslag gemet als de leden van het veiligheidscomite wanneer de vakbondsafvaardiging de opdrachten van het comite
uitoefent in een onderneming met minder dan 50 werknemers.
Artikel 1, § 4, b, 4, van de Gezondheid
en Veiligheidswet verleent die bescherming, zo de Koning de vakbondsafvaardiging met de uitoefening van die opdrachten heeft belast. Artikel 80 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978,
dat in deze zaak toepasselijk is, geeft die
opdracht aan de vakbondsafvaardiging,
« wanneer - aldus de tekst er nog
geen comite bestaat "·
Volgens eiseres moet deze bepaling
eng worden gei:nterpreteerd : « ondernemingen waar nog geen comite bestaat
zijn alleen die « waar een dergelijk comi:
te moet worden opgericht maar nog niet
effectief werd opgericht »; en dat zijn,
volgens haar, alleen de ondernemingen
met minder dan 50 werknemers, bedoeld
in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978. Deze bepaling verplicht de ondernemingen een
comite te behouden, wanneer er bij de
vorige verkiezingen een was opgericht
omdat er toen nog 50 werknemers tewerkgesteld waren, maar dit aantal intussen tot minder dan 50 werknemers is
gedaald; voorwaarde is wel dat er nog
ten minste 20 werknemers tewerkgesteld
blijven.
Tot staving van die beperkende interpretatie van artikel 80 betoogt eiseres
dat deze bepaling een uitzondering
maakt op het wettelijk voorschrift dat
een veiligheidscomite alleen moet worden opgericht in ondernemingen met 50
werknemers.
Van die wettelijke regel wijkt artikel
80 evenwel niet af, aangezien het niet
verplicht tot oprichting van een comite
in ondernemingen met minder dan 50
werknemers, maar alleen ervoor zorgt
dat de opdrachten van het comite kunnen worden uitgeoefend en zulks ter uitvoering van het reeds genoemde wetsartikel 1, § 4, b, 4. Overigens houdt
de wetgever niet zozeer vast aan de regel dat in ondernemingen met minder
dan 50 werknemers geen veiligheidsco-
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mite mag worden opgericht. Luidens artikel 1, § 4, b, 3, van de wet kan de Koning de verplichting tot oprichting van
een comite uitbreiden tot ondernemingen
met minder dan 50 werknemers.
In de Nationale Arbeidsraad werd de
vra~g ?esproken of de verplichting tot
opnchtmg van een veiligheidscomite niet
moest worden uitgebreid tot ondernemingen met 25 werknemers.
De werkgeversvertegenwoordigers waren geen voorstanders van die uitbreiding, maar stelden voor dat de vakbondsafvaar?iging, waar ze bestaat, zou gemachhgd worden « de bevoegdheden van
de werknemersafgevaardigden van de
c?mites voor veiligheid en gezondheid
mt te oefenen ». De !eden die het A.C.V.
vertegenwoordigden, waren van oordeel
dat de vakbondsafvaardiging de opdrachten van het comite in de kleine ondernemingen moet kunnen uitoefenen, maar
meenden dat een comite moet worden
opgericht zo er geen vakbondsafvaardiging bestaat. Volgens de !eden die het
A.B.V.V. vertegenwoordigden, moet in de
betrokken ondernemingen een vakbondsafvaardiging kunnen worden opgericht
en er de bevoegdheden van de werknemersvertegenwoordigers in het veiligheidscomite kunnen uitoefenen. Aileen
de !eden die het A.C.L.V.B. vertegenwoordigden, waren voorstanders van de
uitbreiding van de verplichting onder bepaalde voorwaarden. (3)
Gei:nspireerd door het advies van de
Nationale Arbeidsraad stelde de regering
de bepaling voor die artikel 1, § 4, b, 4,
van de Gezondheid en Veiligheidswet is
geworden en die de Koning machtigt de
vakbondsafvaardiging met de taken van
het veiligheidscomite in de ondernemingen met minder dan 50 werknemers te
belasten. Zowel het wetsontwerp als het
senaatsverslag verantwoorden dit voors~~l OJ,? de _enkele grand van « de belangnJkheld d1e de vakbondsafvaardigingen
van het personeel der ondernemingen
hebben bereikt bij de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers ,
(~). Het kamerverslag noemde deze bepa' lmg « een ware sociale vooruitgang ,, (5).
(3) Advies nr .. 453 van 25 juli 1974, Verslag
van de secretans over de activiteit van de
raad, 1974-1975, blz. 83-84.
(4) Kamer 1974-75, Gedr. St., nr. 364/1, blz. 5;
Senaat, id. nr. 496/2, blz. 3 (het citaat uit de
memorie van toelichting).
(5) Kamer, 1974-75, Gedr. St., nr. 364/4,
blz. 2.
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Uit de geschiedenis van de besproken
wetsbepaling blijkt in geen geval dat de
Nationale Arbeidsraad en de wetgever
de draagwijdte ervan hebben willen beperken tot de tach eercler weinig voorkomende gevallen dat het veiligheidscomite
moest blijven bestaan, omdat het aantal
werknemers beneden 50 was gedaald, en
dan nog maar voor de korte tijd dat het
comite nog niet effectief was opgericht.
Die hypothese moest zich trouwens zeer
uitzonderlijk voordoen, aangezien het
ging om ondernemingen waar voorheen
een veiligheidscomite bestond.
Waarom zou de wetgever overigens
een bijzondere regeling uitvaardigen
voor het geval dat een veiligheidscomite
nog niet effectief is opgericht in ondernemingen met minder dan 50 werknemers?
Hij doet dat immers ook niet voor de ondernemingen met 50 werknemers en
meer. Want artikel 1, § 4, b, 4, van de
Gezondheid en Veiligheidswet bepaalt
uitdrukkelijk dat de vakbondsafvaardiging het comite alleen kan vervangen in
ondernemingen met minder dan 50
werknemers; en een overeenkomstige bepaling bestaat niet voor ondernemingen
met meer werknemers.
Opzet van de besproken bepaling lijkt
veeleer te zijn de werknemers ook in de
KMO's zo veel mogelijk bij het veiligheidsbeleid te betrekken; maar om deze
ondernemingen
sociaal-organisatorisch
niet te zwaar te belasten, neemt men genoegen met de bestaande vakbondsafvaardiging in plaats van ze te verplichten daarnaast nog een comite op te
richten.
Dat de vakbondsafgevaardigden dezelfde bescherming genieten als de leden
van het veiligheidscomite lijkt overigens
volkomen verantwoord te zijn. Zij hebben immers dezelfde taak en moeten deze, zeals de leden van het comite, in voile onafhankelijkheid kunnen uitoefenen;
ook zij moeten clus tegen bedreiging met
ontslag beschermd zijn.
Ten slotte dient te worden opgemerkt
dat, zo de interpretatie van eiseres juist
is, de besproken bepaling niet alleen oorspronkelijk een onbeduidende draagwijdte had, maar dat zij thans zelfs volkomen zinloos is geworden. Want artikel 2,
tweede lid, tweede zin, van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 komt in
de huidige regeling - m.n. het koninklijk besluit van 18 oktober 1990 - niet
meer voor, evenmin overigens als in het
voorgaande koninklijk besluit van 31 juli
1986 dat dit van 18 oktober 1978 heeft
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vervangen. De reden daarvan is dat de
rechtsgrond van die bepaling, m.n. artikel 1, § 4, b, 1, tweede lid, van de Gezondheid en Veiligheidswet, is opgeheven door artikel 65 van de wet van 22
januari 1985. Sedertdien zijn de ondernemingen waar het aantal werknemers
beneden 50 is gedaald, dus niet meer
verplicht een veligheidscomite te behouden. Niettemin is het bepaalde in artikel
80 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 ongewijzigd gehandhaafd in
de latere besluiten, thans in artikel 84
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1990. Die bepaling moet dus wei bedoeld
zijn voor andere, althans nog andere ondernemingen dan die waarvan sprake
was in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978.
Eiseres meent voor haar stelling een
tekstargument te vinden in het gebruik
van het woord « nog » in artikel 80 van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1978. Volgens haar betekent dit dat de
vakbondsafvaardiging de taak van het
veiligheidscomite waarneemt in afwachting dat het comite werkelijk is opgericht. En aangezien het gaat om ondernemingen met minder dan 50 werknemers zou dit alleen toepassing vinden in
het geval bedoeld in artikel 2, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1978.
Om de voormelde redenen kan die beperkende interpretatie van eiseres niet
worden bijgetreden.
Wel bevat artikel 80 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 een gans andere beperking, die door het woord
« nog , tot uitdrukking wordt gebracht.
De vakbondsafvaardiging oefent de opdracht van het veiligheidscomite in de
ondernemingen met minder dan 50
werknemers aileen uit, wanneer deze
« nog '' niet wettelijk verplicht zijn zulk
comite op te richten. Die verplichting
kan steeds door de Koning worden opgelegd op grand van artikel 1, § 4, b, 3, van
de Gezondheid en Veiligheidswet. Zij bestand v66r 1985 ook voor de ondernemingen met 20 tot 50 werknemers waar bij
de vorige verkiezingen nog 50 werknemers waren tewerkgesteld, zoals toen
was voorgeschreven door het reeds herhaaldelijk vermelde artikel 2, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 18 oktober
1978.
Het middel fualt naar recht.

Conclusie : verwerping.
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(A.R. nr. 7429)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1990 door het
Arbeidshof te Gent na verwijzing
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 9 mei 1988 (6);
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1, § 4, b, 4,
twaalfde tot zestiende lid, van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de vei!igheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het
werk en de werkplaatsen, zoals toegevoegd door artikel 12 van de wet van 23
januari 1975, en van artikel 80 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1978
betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen,
«

doordat het bestreden arrest, na vast
te stellen dat : " Uit de gegevens van de
zaak blijkt dat er in de onderneming van
(eiseres) minder dan 50 werknemers
werden tewerkgesteld (... );Om deze redenen en op deze basis bestond er dus
geen wettelijke verplichting een comite
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen op te richten;
Aldus was artikel 1, § 4, b, lid 1, van de
wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen, niet toepasselijk vermits er niet gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers werden tewerkgesteld " (bestreden arrest,
biz. 3), eiseres, bij bevestiging op dat
punt van het vonnis a quo, veroordeelt
om aan verweerder het bedrag van F
5.491.123 te betalen ten titel van beschermingsvergoeding zoals die geldt voor de
!eden van een comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, onder aftrek van de reeds betaalde syndicale vergoeding, vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke
intresten op het nettobedrag en met de
gedingkosten om reden dat: " ... artikel
1, § 4, b, 4, achtste en negende lid, van
de wet van 10 juni 1952 (voorziet) dat de
Koning de vakbondsafvaardiging ermede
kan belasten de opdrachten uit te oefe(6) Niet gepubliceerd.
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nen van Comites voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de Werkplaatsen wanneer de onderneming gewoonlijk minder dan 50 werknemers
tewerkstelt en dat in dat geval de !eden
van de syndicale afvaardiging, onverminderd de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst die voor hen gelden,
dezelfde bescherming als de !eden die
het personeel van de Comites voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van
de Werkplaatsen vertegenwoordigen. Er
dient aangenomen dat uit de voormelde
wettelijke bepaling van artikel 80 van
het koninklijk bes!uit van 18 oktober
1978 kan afgeleid worden dat de Koning
gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid hem ter beschikking gesteld door
artikel 1, § 4, b, 4, achtste lid, van de wet
van 10 juni 1952" (bestreden arrest, blz.
6),

terwijl artikel 80 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 bepaalt dat
" de vakbondsafvaardiging van het personeel der ondernemingen de opdrachten
van het Comite (uitoefent) wanneer er
nog geen comite bestaat" (onderstreping
toegevoegd door eiseres); de Koning door
deze bepaling uitzondering maakt op het
beginsel vervat in artikel 1, § 4, b, eerste
lid, van de wet van 10 juni 1952, dat bepaalt dat een comite voor vei!igheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen slechts moet worden opgericht
in de ondernemingen waar gewoonlijk
gemiddeld ten minste 50 werknemers
worden tewerkgesteld en de uitzonderingsbepaling van artikel 80 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 derhalve beperkend te interpreteren is; de
uitbreiding van het beschermingsstatuut
voor !eden van dergelijke comites in ondernemingen die gewoonlijk 50 werknemers of meer tewerkstellen, naar personeelsleden van ondePnemingen die gewoonlijk geen 50 werknemers tewerkstellen, eveneens beperkend te interpreteren is; ondernemingen waarin "nog
geen comite bestaat" derhalve die ondernemingen zijn waarin krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit een
dergelijk comite moet worden opgericht
maar nog niet effectief werd opgericht,
met name, de ondernemingen bedoeld
bij artikel 2, lid 2, van het koninklijk besluit, die niet gewoonlijk minstens 50
werknemers tewerkstellen, maar die bij
de voi:ige verkiezingen een comite hebben opgericht en thans nog ten minste
20 werknemers tewerkstellen; de appelrechters en de door hen aangehaalde au-
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teurs elke betekenis ontzeggen aan het
door de Koning gebruikte bijwoord
" nog " en artikel 80 van het koninklijk
besluit interpreteren also£ er had gestaan dat de vakbondsafvaardiging de
opdrachten van het comite uitoefent (telkens) wanneer er ... geen comite bestaat;
zodat de appelrechters de aangehaalde
wettelijke bepalingen ten onrechte ruim
interpreteren en de aanspraak van verweerder op een beschermingsvergoeding
als lid van het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen ten onrechte inwilligen (schending van de aangehaalde wettelijke bepalingen) »;

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiseres noch
krachtens de wet noch krachtens
een
collectieve
arbeidsovereenkomst, ertoe verplicht was een veiligheidscomite op te richten, oordeelt dat verweerder, die door eiseres ontslagen werd, desondanks
recht heeft op de beschermingsvergoeding die geldt voor de leden van
de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;
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van de personeelsafgevaardigden
van de comites; b) van de mogelijkheid zich tot de arbeidsgerechten te
richten op de wijze als bepaald in
artikel 1, § 4, h) en 1) »;
Dat artikel 80 van het toen toepasselijke koninklijk besluit van 18
oktober 1978 luidt : « De vakbondsafvaardiging van het personeel der onderneming oefent de opdrachten
van het comite uit, wanneer er nog
geen comite bestaat »;
Overwegende dat op grond van
deze bepalingen de vakbondsafvaardiging de opdrachten van het veiligheidscomite uitoefent in elke onderneming die minder dan vijftig werknemers tewerkstelt, in zoverre er
geen wettelijke verplichting tot oprichting van een comite bestaat, hetzij krachtens een koninklijk besluit
genomen ter uitvoering van artikel
1, § 4, b, 3, van de Gezondheid en
Veiligheidswet, hetzij krachtens artikel 2, tweede lid, tweede zin, van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978, genomen ter uitvoering
van het door de wet van 22 januari
1985 opgeheven artikel 1, § 4, b, 1,
tweede lid, van dezelfde wet;
Dat het gebruik van het woord
« nog » in artikel 80 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978
daaraan geen afbreuk doet, doch aileen te kennen geeft dat het voorschrift slechts geldt, zolang geen
wettelijke verplichting tot oprichting
van een veiligheidscomite bestaat;
Dat het middel faalt naar recht;

Overwegende dat artikel 12 van
de wet van 23 januari 1975, dat artikel 1, § 4, b, 4, van de wet van 10 juni 1952 wijzigt, luidt: « de Koning
kan de syndicale afvaardiging van
het personeel der onderneming ermede belasten de opdrachten uit te
oefenen van de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, wanneer de onderneming minder dan vijftig werknemers tewerkstelt. In dat geval genieten de leden van de syndicale afvaardiging, onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden : a) dezelfde bescherming als de
leden die het personeel van de comi·Om die redenen, verwerpt de
tes vertegenwoordigen, zoals die
wordt bepaald in artikel 1bis, §§ 2, 5, voorziening; veroordeelt eiseres in
6 en 7, van dezelfde wet; deze be- de kosten.
scherming vang aan op de datum
1991 - 3• kamer - Voorzitter:
van het begin van hun opdracht en de22h.april
Soetaert, eerste voorzitter - Vereindigt op de datum der volgende slaggever: de h. Verougstraete - Gelijkverkiezingen, door de Koning in uit- Juidende conclu.sie van de h. Lenaerts,
voering van artikel 1, § 4, b, zesde procureur-generaal - Advocaat: mr. De
lid, vastgesteld, voor de aanwijzing Bruyn.
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DING VAN ART. 31, TWEEDE LID, TAALWET
GERECHTSZAKEN - NIETIGHEID - GEVOLGEN.

3•

KAMER -

22 april 1991

De nietigheid van een deel van het proces-verbaal waarin een met overtreding van art. 31, tweede lid, Taalwet
Gerechtszaken afgelegde verklaring is
opgenomen, heeft geen nietigheid tot
gevolg van de andere vermeldingen
van dat proces-verbaal, van de andere
processsen-verbaal of van andere elementen van het strafdossier (1).

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - ONBESCHIKBAARHEID VOOR DE ARBEIDSMARKT - ONTZEGGEN VAN HET RECHT- AANVANGSDATUM.

Wanneer de werkloosheidsinspecteur de
werkloze die onbeschikbaar voor de arbeidsmarkt is, het recht op werkloosheidsuitkering ontzegt binnen een
maand nadat hij kennis heeft genamen van de onbeschikbaarheid heeft
zijn beslissing geen uitwerking vanaf
de maandag na de kennisgeving ervan,
oak al heeft de arbeidsbemiddelaar de
inspecteur met vertraging op de hoogte gebracht van de onbeschikbaarheid
(1). (Art. 133, vierde lid, Werkloosheidsbesluit.)

(YAVUZ)
ARREST

(A.R. nr. 5570)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 april 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DINGEMANS)

Over het eerste middel:

Overwegende dat artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt dat de agenten
die met het vooronderzoek zijn belast, wanneer zij de taal door de verdachte gebruikt niet kennen, een
beroep doen op de medewerking
van een beedigde vertaler.

(A.R. nr. 7434)

22 april 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
procureur-generaal - Advocaten: mrs.
Simont en De Gryse.

Overwegende dat de nietigheid
van een deel van het proces-verbaal
waarin een met overtreding van
voornoemde bepaling afgelegde verklaring is opgenomen, geen nietigheid tot gevolg heeft van de andere
vermeldingen van dit proces-verbaal, van de andere processen-verbaal of van andere elementen van
het strafdossier;
Overwegende dat het hof van beroep met de overweging « dat de
hof, bij de beoordeling van de voorwaarden gesteld door de wet op de
voorlopige hechtenis, niet steunt op
de verklaringen van de verdachte
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2•

KAMER -

23 april 1991

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK - ONDERVRAGING VAN DE VERDACHTE MET OVERTRE-

Noot arrest nr. 441 :·
(1) Zie Cass., 25 feb. 1976 (A.C., 1976, 741), en
2 maart 1987, A.R. nr. 5540 (A.C., 1986-87, nr.
392).

I

Noot arrest nr. 442 :
(1) Cass., 3 old. 1972, A.C., 1973, 130.

868

Nr. 443

HOF VAN CASSATIE

vervat in de processen-verbaal van
de gerechtelijke politie te Gent » eisers verweer beaniwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanof op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
tii:~le

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 april 1991 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.

1° Wanneer een verdachte door een
vreemde Staat aan Belgie wordt overgeleverd buiten elke uitleveringsprocedure, zijn de Belgische strafgerechten
niet bevoegd om na te gaan in hoeverre de akten van de buitenlandse regering onregelmatig zijn (1).
2° De dwangmaatregelen die in het be-

lang van de veiligheid worden getroffen door de gezagvoerder van het
vliegtuig dat een door een vreemde
Staat buiten elke uitleveringsprocedure overgeleverde verdachte naar Belgie
overbrengt, vallen niet onder de toepassing van de Wet Voorlopige Hechtenis 1990, noch van de artt. 10 en 36 W.
27 juni 1937 betreffende de regeling
der luchtvaart.
3° De Wet Voorlopige Hechtenis 1990 is

in beginsel enkel van toepassing op
het Belgisch grondgebied, zodat de termijn van 24 uur die genoemde wet
voorschrijft voor de eventuele verlening van een bevel tot aanhouding tegen een persoon die van zijn vrijheid
is beroofd, pas ingaat bij de aankomt
van die persoon op het Belgisch grondgebied (2). (Art. 34 Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
(LACROIX)

Nr. 443
ARREST ( vertaling)

2e KAMER - 24 april 1991

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VERDACHTE DOOR EEN VREEMDE STAAT OVERGELEVERD BUITEN ELKE UITLEVERINGSPROCEDURE - AKTEN VAN DE BUITENLANDSE REGERING - BEVOEGDHEDEN VAN DE BELGISCHE
STRAFGERECHTEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - REPATRIERING VAN EEN VERDACHTE PER VLIEGTUIG - AAN BOORD GETROFFEN DWANGMAATREGELEN WET
VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 EN ARTT. 10 EN
31 W. 27 JUNI 1937 - BEPALINGEN NIET VAN
TOEPASSING.

(A.R. nr. 9040)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 592/91, op 10 april
1991 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het overige gedeelte van het negende middel en over de overige middelen:

Overwegende dat het arrest vermeldt dat eiser, wiens uitzetting was
bevolen door de Colombiaanse overheid, werd gerepatrieerd aan boord
van een vliegtuig van de Belgische

3° VOORLOPIGE HECHTENIS HAVING- VERDACHTE
STAAT OVERGELEVERD
VER!NGSPROCEDURE VEL TOT AANHOUDING

HANDDOOR EEN VREEMDE
BUITEN ELKE UITLEREPATRIERING - BE- TERMIJN.

(1) Zie Cass., 2 dec. 1987, A.R. nr. 6304 (A.C.,
1987-88, nr. 205).
(2) Zie Cass., 22 feb. 1971 (A.C., 1971, 601).
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luchtmacht; dat de gezagvoerder van
dat toestel te zijnen aanzien veiligheidsmaatregelen heeft getroffen;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiser een land van ontvangst
heeft aangewezen;
Overwegende dat, enerzijds, de
Belgische hoven en rechtbanken
niet bevoegd zijn om na te gaan in
hoeverre de akten van een buitenlandse regering onregelmatig zijn;
Dat, anderzijds, de dwangmaatregelen die de gezagvoerder neemt om
het vliegtuig, de personen of de goederen waarvoor hij instaat, te beveiligen of om de goede afloop van zijn
opdracht te verzekeren, buiten de
omstandigheden beheerst door de
wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis vallen; dat dit
evenzeer het geval is met de artikelen 10 en 36 van de wet van 27 juni
1937, die van toepassing zijn op de
misdrijven die aan boord worden gepleegd en op de aldaar ontstane
rechtsverhoudingen, doch niet op de
overige misdrijven noch op de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat artikel 34 van
de wet van 20 juli 1990 de termijnen
voor de aanhouding en de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding
van een voortvluchtige verdachte of
van een verdachte die zich verbergt,
doet ingaan vanaf het uur van zijn
aankomst op het Belgische grondgebied;
Dat die wetsbepaling weliswaar
meer in het bijzonder het geval regelt dat een bevel bij verstek is uitgevaardigd en door een nieuw aanhoudingsbevel wordt gevolgd; dat
evenwel daaruit en uit de gehele opzet van de wet voortvloeit dat zij in
beginsel enkel op het Belgisch
grondgebied van toepassing is;
Overw~gende dat het arrest vaststelt dat de onderzoeksrechter te
Brussel, die door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, door
tussenkomst van het commissariaatgeneraal voor de gerechtelijke opdrachten, ervan op de hoogte is ge-
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bracht dat eiser, te wiens aanzien
een bevel tot aanhouding gevorderd
was, weldra per vliegtuig zou gerepatrieerd worden, de rijkswacht bevolen heeft de betrokkene bij zijn
aankomst op het Belgische grondgebied aan te houden;
Dat die beslissing terstond na de
landing is uitgevoerd door een officier van de gerechtelijke politie en
dat het door de onderzoeksrechter
uitgevaardigde bevel tot aanhouding
aan eiser is betekend binnen vierentwintig uur na de vrijheidsbeneming;
Dat voor het overige de aangevoerde grieven gericht zijn tegen
ten overvloede gegeven overwegingen van het arrest of geen betrekking hebben op de regels inzake
voorlopige hechtenis; dat die grieven, ook al waren ze gegrond, geen
invloed zouden kunnen hebben op
de wettigheid van de bestreden beslissing en bijgevolg niet tot cassatie
zouden kunnen leiden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 aprill991- ze kamer- Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Roggen, Brussel.
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2•

KAMER -

24 april 1991

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHA·
VING - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GEVOLG - DUUR.

De termijn van vijftien dagen gedurende
welke het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt, een titel van vrijheidsbeneming
oplevert, gaat in de dag na die van het
arrest (1). (Art. 30, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990; art. 52 Ger.W.)
(HAEMERS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9053)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 587, op 10 april 1991
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het cassatieberoep nr. 134 gericht is tegen arrest
nr. 587 dat op 10 april 1991 in de
zaak van eiser is gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de artikelen 7 van de Grondwet, 48 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en 30,
§ 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
doordat artikel 30, § 4, bepaalt dat, indien de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat de voorlopige hechtenis
gehandhaafd blijft, het arrest een titel
van vrijheidsbeneming oplevert voor vijftien dagen te rekenen van de beslissing,
en dat het arrest van 12 maart 1991
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling de voorlopige hechtenis handhaafde een titel van vrijheidsbeneming
opleverde,
{1) Zie Cass., 5 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr.
524) en 10 mei 1989, nr. 7520 (ibid., 1988-89, nr.
515)
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terwijl die titel geldig was gedurende
15 dagen te rekenen van de beslissing;
nu de beslissing was gewezen op 12
maart 1991, de uitspraak uiterlijk op 26
maart diende te geschieden :

Overwegende dat artikel 7 van de
Grondwet handelt over de titel op
grond waarvan een persoon kan
worden gearresteerd buiten het geval van ontdekking op heterdaad,
maar niet over de rechterlijke beslissingen waarbij een wettelijk verrichte aanhouding achteraf wordt
gehandhaafd;
Overwegende dat geen enkele bepaling van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis
zich verzet tegen de toepassing van
artikel 52 van het Gerechtelijk Wethoek, naar luid waarvan de termijn
wordt gerekend vanaf de dag na die
van de akte of van de gebeurtenis
welke hem doet ingaan;
Overwegende dat het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de hechtenis beveelt, dagtekent van 12
maart 1991; dat de door artikel 30,
§ 4, van de wet van 20 juli 1990 voorgeschreven termijn van vijftien dagen gedurende welke dat arrest een
wettelijke titel voor de vrijheidsbeneming opleverde, is ingegaan op 13
maart 1991;
Dat de beschikking van 27 maart
1991 van de raadkamer is gewezen
binnen de wettelijke termijn;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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24 april 1991 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Motte-de Raedt,
C. Bock en P. Vanderveeren, Brussel.
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25 april 1991

1° VERZEKERING -

ALGEMENE REGELS
- GROVE FOUT VAN DE VERZEKERDE RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERAAR
TOT TERUGVORDERING VAN DE AAN DE GETROFFENE BETAALDE BEDRAGEN - VERJARING - TERMIJN.

2° VERJARING -

ALGEMENE BEGRIPPEN
- VERZEKERING - GROVE FOUT VAN DE
VERZEKERDE - RECHTSVORDElUNG VAN DE
VERZEKERAAR TOT TERUGVORDERING VAN
DE AAN DE GETROFFENE BETAALDE BEDRAGEN - VERJARING - TERMIJN.

1° en 2° De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugvordering van de bedragen betaald aan
de getroffene van een ongeval veroorzaakt door de grove fout van de verzekerde, verjaart door verloop van drie
faar als bepaald b1j art. 32 Verzekeringswet, nu zij op diens contractuele
verbintenis is gegrond (1).
(DE SOCIALE VOORZORG C.V. T. VANESCOTE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8892)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
(1) Zie Cass., 5 sept 1980 (A.C., 1980-81, nr.
12).
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Over het middel: schending van de artikelen 11, § 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ondertekend te Luxemburg op 24 mei 1966 en goedgkeurd
bij de wet van 21 maart 1976 (lees : 19 februari 1968), 97 van de Grondwet, 1249,
1250, 1°, 1251, 3°, 2262 van het Burgerlijk
VVetboek, 9, 16, 22, 32, eerste lid, van
boek I, titel X, van het VVetboek van
Koophandel, gewijzigd bij de wet van 11
juni 1874, 26 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het VVetboek van Strafvordering, 3 en 11,
tweede lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het arrest zegt dat de rechtsvordering van eiseres tot terugbetaling
door verweerder van het bedrag van
171.844 frank, niet ontvankelijk is op
grand dat eiseres, onder aanvoering van
artikel 11, tweede lid, van de wet van 1
juli 1956, betoogt dat zij optreedt als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene zodanig dat de verjaringstermijn hetzij vijf jaren (actio ex delicto),
hetzij 30 jaren (actio judicat1) bedraagt;
dat artikel 11, tweede lid, van de wet van
1 juli 1956 bepaalt dat een verzekeraar
« zich een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringsnemer en,
indien daartoe grand bestaat, tegen een
verzekerde die niet de verzekeringnemer
is, voor zover de verzekeraar volgens de
wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen »; dat, tenzij
men hun betekenis uitholt, uit de bewoordingen van die bepaling geenszins
volgt dat de wetgever de verzekeraar in
de rechten van de getroffene heeft willen
doen treden; dat hij, nu hij de rechten
van de verzekerde tegen de verzekeraar
rechtstreeks heeft overgedragen, waarbij
laatstgenoemde het verbod krijgt opgelegd een exceptie, verval of nietigheid tegen te werpen, alleen aan die verzekeraar de mogelijkheid heeft willen bieden
om zich een recht van verhaal voor te
behouden om het door die wetsbepalingen in het leven geroepen onevenwicht
te herstellen; dat er dus geen wettelijke
indeplaatsstelling is; dat de indeplaatsstelling ingevolge overeenkomst de tussenkomst vereist van een derde die geen
schuldenaar is; dat de verzekeraar, nu
hij de getroffene moet vergoeden, zich
niet bij overeenkomst in de rechten van
die getroffene tegen de verzekerde mag
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doen stellen; dat de verzekeringsmaatschappijen, gebruik makend van de hen
verleende wettelijke mogelijkheid, in artikel 24 van de modelovereenkomst hebben bepaald dat zij een recht van verhaal hebben tegen hun verzekerde in de
gevallen bepaald in artikel 25 van dezelfde overeenkomst; dat de bij het hof (van
beroep) aanhangig gemaakte rechtsvordering op die contractuele bepalingen is
gegrond; dat eiseres immers, na erop te
hebben gewezen dat verweerder strafrechtelijk was veroordeeld om met een
alcoholgehalte van meer dan 0,8 p.m. en
in staat van dronkenschap te hebben gestuurd, heeft beklemtoond dat dit gedrag
van haar verzekerde een grove fout uitmaakte, waarvan de gevolgen buiten het
normale toepassingsgebied van de overeenkomst vielen; dat deze rechtsvordering bijgevolg uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeit; dat die rechtsvordering, ingevolge artikel 32 van de wet
van 11 juni 1874, door verloop van drie
jaren verjaart, te rekenen van de gebeurtenis waarop zij is gegrond; dat te dezen
het kwijtschrift ten voordele van de derde benadeelde op 9 september 1977 is
uitgeschreven en op 16 november 1977 is
betaald; dat de rechtsvordering, nu de
dagvaarding op 14 maart 1982 is betekend, bijgevolg verjaard was,

terwijl, eerste onderdeel, de regresvordering van eiseres tegen verweerder,
haar verzekerde, strekkende tot terugbetaling van de sommen die zij aan de getroffene had betaald, voortvloeit uit de
artikelen 11, § 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen en 11, tweede lid, van
de wet van 1 juli 1956, en niet uit de verzekeringsovereenkomst; eiseres zich in
de verzekeringsovereenkomst aileen het
verhaal heeft voorbehouden voor zover
zij krachtens de wet of de overeenkomst
haar prestaties kon weigeren, wat impliceert dat dit verhaal zijn oorsprong vindt
in de wet en niet in de overeenkomst
(schending van de artikelen 11, § 2, van
de Gemeenschappelijke Bepalingen, 11,
tweede lid, van de wet van 1 juli 1956, 22
van de wet van 11 juni 1874); daaruit
volgt dat eiseres wettelijk in de rechten
van de getroffene was getreden (scherrding van de artikelen 1249, 1251, 3°, van
het Burgerlijk Wetboek), in ieder geval
bij overeenkomst krachtens het beding
dat op de door de getroffene ondertekende kwijting is weergegeven, waarbij het
verhaal was voorbehouden (schending
van de artikelen 1249, 1250, 1°, van het
Burgerlijk Wetboek; in die omstandigheden, de regresvordering van eiseres, be-
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paald bij de wet en niet bij de verzekeringsovereenkomst, niet onderworpen
was aan de in de verzekeringswet bepaalde verjaring door verloop van drie
jaren (schending van de artikelen 22, 32,
eerste lid, van de wet van 11 juni 1874)
maar we! a an de verj aring als bepaald
inzake misdrijven (schending van artikel
26 van de wet van 17 april 1878) of aan
de gemeenrechterlijke verjaring (scherrding van artikel 2262 van het Burgerlijk
Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechtsvordering van de verzekeraar tegen de
verzekerde tot terugbetaling van de
bedragen betaald aan de getroffene
van een ongeval, veroorzaakt door
de grove fout van de verzekerde,
niet gegrond is op artikel 11, § 2,
van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst van 24 mei 1966 noch
op artikel 11, tweede lid, van de wet
van 1 juli 1956, die aileen bepalen
dat de verzekeraar zich, in bepaalde
gevallen, een verhaalrecht tegen de
verzekerde
mag
voorbehouden,
maar op de contractuele verbintenis
van de verzekerde; dat daaruit volgt
dat de driejarige verjaring, als bepaald bij artikel 32 van de wet op de
verzekeringen van 11 juni 1874, op
het verhaal van eiseres van toepassing is;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 april1991 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Simont.
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KAMER -

25 april 1991

HUUR VAN DIENSTEN -

AANNEMER AANSPRAKELIJKHEID - VEREISTEN.

Wanneer een aannemer de opdrachtgever niet heeft geattendeerd op een aan
de architect te wijten gebrek in het
oniwerp, kan de rechter de aannemer
van elke aansprakelijkheid vrijstellen,
niet op grand van een beoordeling in
concreto van diens kwaliteiten inzake
voorzichtigheid en zorgvuldigheid,
maar op grand van de overweging dat
het gebrek in het antwerp kan ontgaan aan een aannemer die geen specialist is en het bouwontwerp niet
heeft opgesteld (1). (Art. 1792 B.W.)
(BASTIN, DREZE T. PREUD'HOMME}
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8955)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1989
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Ovel' het middel: schending van de artikelen 1134, 1137, 1142, 1146, 1149, 1315,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1788, 1789,
1790, 1792, 1799, 2270 van het Burgerlijk
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
dool'dat het bestreden arrest, op de
conclusie van de eisers ten betoge dat de
werken, volgens het antwerp van de architect, zodanige technische misvattingen vertoonden, zoals blijkt uit het deskundigenverslag, dat de verweerder, aannemer, blijk had gegeven van volstrekte
nalatigheid en onbekwaamheid door niet
de minste opmerking te maken over de
klaarblijkelijke zwakheid van de funderingen die voor een vakman duidelijk
moest zijn, en na te hebben vastgesteld
dat de deskundige in zijn op 13 augustus
1984 neergelegd verslag, zegt dat verweerder « als vakman (aannemer) er
(1) Zie Cass., 10 jan. 1969 (A.C., 1969, 457), 1
april 1982, A.R. nrs. 6159 en 6277 (ibid.,
1981-82, nr. 467).
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goed had aan gedaan op de klaarblijkelijke zwakheid van de funderingen te
wijzen ... », beslist dat verweerder niet
gedeeltelijk aansprakelijk kan worden
gesteld voor de gebreken in het antwerp,
in de onderstelling dat zij klaarblijkelijk
of grof zouden zijn, op grond dat « uit
het deskundigenverslag niet blijkt, en de
(eisers) overigens niet aantonen, dat het
gebrek in het antwerp, dat aan de architect te wijten was, dermate klaarblijkelijk, of zelfs grof, was dat een normaal
voorzichtig aannemer het had moeten
opmerken, welk begrip in concreto moet
worden beoordeeld, rekening houdend
met de hoedanigheid van de genoemde
aannemer »,
terwijl zowel in contractuele als in buiten-contractuele zaken de fout « in abstacto >> moet worden beoordeeld, dat wil
zeggen met betrekking tot het gedrag
van een normaal voorzichtig en zorgvuldig mens in abstracto beoordeeld; het bestreden arrest, door de afwijzing van het
deskundigenverslag dat expliciet vaststelde dat verweerder als vakman, dat
wil zeggen als een normaal voorzichtig
en zorgvuldig aannemer, op de klaarblijkelijke zwakheid van de funderingen
had moeten wijzen, op grond van de ten
onrechte in aanmerking genomen beoordeling in concreto van de fout, uit dat
verslag niet afleidt dat het gebrek in het
ontwerp dermate klaarblijkelijk, of zelfs
grof, was dat verweerder het had moeten
opmerken, de regels inzake de beoordeling in abstracto van een contractuele
fout miskent (schending van de artikelen
1137, 1142, 1146, 1149, 1788, 1790, 1792,
1799, 2270 van het Burgerlijk Wetboek),
en van een onrechtmatige daad (scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek), de bewijskracht
van het deskundigenverslag miskent
door daaraan een draagwijdte te geven
die beperkt is en onverenigbaar met
zijn bewoordingen en de wettelijke bewijswaarde van dat verslag miskent
(schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) en dat door de eisers tot staving
van hun vordering aangevoerde bewijsmiddel op onregelmatige wijze afwijst
(schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet):

Overwegende dat het arrest voor
het overige zegt dat « de gebreken in
het ontwerp, in de plannen of van de
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grond aan de architect te wijten
zijn, die in beginsel alleen aansprakelijk is. Het daaruit voorvloeiende
feit dat de aannemer in beginsel
niet aansprakelijk is moet evenwel
worden getemperd door het systeem
van het zogenaamd "wederzijds toezicht op fouten " dat gegrond is op
de plicht van elke vakman om raad
te geven. Het toepassen van dat
systeem betekent dat de aannemer
in drie onderstellingen gedeeltelijk
aansprakelijk is voor de gebreken in
het ontwerp : als het gebrek
klaarblijkelijk of grof is. Uit het deskundigenverslag blijkt niet, en het
wordt door de oorspronkelijke eisers
ook niet aangetoond, dat het aan de
architect te wijten gebrek in het
antwerp dermate klaarblijkelijk of
zelfs grof was dat het moest worden opgemerkt door een normaal
voorzichtig aannemer, welk begrip
in concreto moet worden beoordeeld
rekening houdend met de hoedanigheden van die aannemer. Het blijkt
niet dat Charles Preud'homme blijk
heeft gegeven van lichtzinnigheid,
aangezien hij door de deskundige
wordt beschreven als een vakman
die op het gebied van de uitvoering
deskundig en gewetensvol is; van
een aannemer kan niet meer worden gevergd tenzij hij een specialist
is of het antwerp heeft opgesteld of
daarbij werd betrokken, wat te dezen niet het geval is >>;
Overwegende dat uit die vermeldingen blijkt dat het arrest de beschouwing van de deskundige dat
« de (aannemer) als vakman op de
zwakheid van de funderingen had
moeten wijzen », niet afwijst op
grond van een beoordeling in concreto van de kwaliteiten van verweerder inzake voorzichtigheid en
zorgvuldigheid, maar op grand dat
dit gebrek in het antwerp kon ontgaan aan een aannemer die, zoals
verweerder, geen specialist was en
het antwerp van de bouw van het
pand niet had opgesteld;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
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Overwegende dat de vordering tot
bindendverklaring van het arrest,
wegens de verwerping van de voorziening, doelloos is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt de eisers in de kosten.
25 april1991 - 1° kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Dassesse en Draps.
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KAMER -

25 april 1991

BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOEDENS BUITENGERECHTELIJK DESKUNDIGENVERSLAG.

De omstandigheid dat een door de partijen met onderling goedvinden aangewezen deskundige, bij het uitbrengen van
zijn advies, zijn opdracht te buiten is
gegaan, verhindert de rechter niet
daaruit vermoedens af te leiden in de
gevallen dat het bewijs door vermoedens is toegestaan. (1}. (Art. 1353 B.W.)
(1) Cass., 14 sept. 1984, A.R. nr. 4259 (A.C.,
1984-85, nr. 44).
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HOF VAN CASSATIE
(GUILLAUD T. HOUSMANS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9123)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 30 januari en 8 mei
1990 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1134, 1165, 1349, 1353, 1779,
1787, 1793, 1989, 1998 van het Burgerlijk
Wetboek, 963 van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet alsook van
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,

doordat het hof van beroep, met bevestiging van de bestreden beschikking, bij
arrest van 8 mei 1990, verweerster belast
met het voorlopig bestuur over de persoon en de goederen van de drie minderjarige kinderen en zich daartoe baseert
op de « regelmatig verkregen inlichtingen '' waaronder het verslag van dokter
Dopchie dat het hof, bij tussenarrest van
30 januari 1990, geweigerd had uit de de·
batten te weren op grand « dat (eiser)
aan de eerste rechter verwijt dat hij het
verslag van dokter Dopchie aan wie hij
verwijt dat hij zijn opdracht, die beperkt
was tot het formuleren van voorstellen
over de regeling van het bezoekrecht van
de niet met de bewaring van het kind
belaste ouder (dat is, op dit ogenblik, de
echtgenote) te buiten is gegaan, niet uit
het debat heeft geweerd; dat die grief
(van eiser) op alle punten ongegrond is;
dat de eerste rechter niet bevoegd was
om een verslag, dat regelmatig was overgelegd door de partijen of door een van
hen, dat het standpunt weergeeft van
een door de partijen buiten iedere inmenging van de rechtbank geraadpleegde geneesheer-specialist, en waarop de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
betreffende de gerechtelijke deskundigenonderzoeken niet van toepassing zijn,
uit het debat te weren; dat de eerste
rechter geen redenen had om dat te
doen, te meer daar mevrouw Nicole
Dopchie in haar verslag binnen de perken van het geoorloofde en van de regels
inzake de uitoefening van de geneeskunde gebleven is, toen zij, na te zijn geraadpleegd door de ouders die hun betrekkingen met hun kinderen wensten te
regelen met inaanmerkingneming van de
behoeften en belangen van de laatstgenoemden, de ouders onverwijld op de
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hoogte bracht van de door haar gedane
vaststellingen die de toewijzing van de
bewaring aan de moeder noodzakelijk leken te maken; dat dit besluit de raadpleging van 1 december 1988 over het bezoekrecht van de moeder overbodig
maakte en dokter Dopchie verplichtte
aan de ouders uit te leggen waarom zij
meende geen voorstellen te moeten
doen "•

terwijl, eerste onderdeel, de partijen,
door met onderling goedvinden aan een
deskundige, te dezen een geneesheer, de
opdracht te geven zijn advies uit te brengen over kwesties betreffende de regeling van het bezoekrecht, een minnelijke
overeenkomst tot het verrichten van een
deskundigenonderzoek hebben gesloten;
die overeenkomst enerzijds de partijen
tot wet strekt (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) en aan derden, de rechters inbegrepen, kan worden tegengeworpen (artikel 1165 van het Burgerlijk
Wetboek); anderzijds, de deskundige gebonden is door de aan hem toevertrouwde opdracht, gehouden is deze te goeder
trouw uit te voeren en dus krachtens de
artikelen 1134, 1779, 1787, 1793, 1985 en
1998 van het Burgerlijk Wetboek zijn opdracht niet te buiten mag gaan; ten slotte, de minnelijke overeenkomst tot het
verrichten van een deskundigenonderzoek, zelfs als ze niet aan alle regels van
het gerechtelijk deskundigenonderzoek
is onderworpen, niettemin noodzakelijk
onderworpen is aan bepaalde essentiele
regels die gelden voor alle deskundigenonderzoeken, en meer bepaald aan de regel betreffende het recht van verdediging en aan de in artikel 963 van het
Gerechtelijk Wetboek vervatte regel valgens welke de deskundige gehouden is
advies uit te brengen binnen de perken
van de hem toevertrouwde opdracht; de
rechter bijgevolg, aan wie een in der
minne opgemaakt verslag wordt voorgelegd, geen rekening mag houden met het
advies van de deskundige over kwesties
die niet tot zijn opdracht behoren, aangezien een dergelijk, in strijd met de essentiele contractuele en gerechtelijke regels uitgebracht advies niet kan worden
aangemerkt als een toelaatbaar bewijsmiddel met de waarde van een deskundigenonderzoek of een vermoeden; het arrest van 30 januari 1990 bijgevolg, door
het betwiste verslag niet uit het debat te
weren, ofschoon het tevens beslist dat de
kwestie van de bewaring van de kinderen niet onder de aan die geneesheer
toevertrouwde opdracht viel, op de enkele grand dat de steller van het verslag
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binnen de perken van het geoorloofde en
binnen de perken van de regels betreffende de uitoefening van de geneeskunde gebleven is, alle bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel die in het middel
worden vermeld schendt, met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet, zodat het arrest van 8 mei 1990, nu het op
het voorgaande is gebaseerd, door dezelfde gebreken is aangetast;

Nr. 448

stelt; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwij st eiser in de
helft van de kosten; houdt het overige aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.

Wat het eerste onderdeel betreft :
25 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter:
Overwegende dat de omstandig- de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluiheid dat een deskundige, bij het uit- dende
conclusie van de h. Piret, advobrengen van zijn advies, de hem caat-generaal
Advocaten
mrs.
toevertrouwde opdracht te buiten is Delahaye en Biitzler.
gegaan, niet verhindert dat de verrichte onderzoeken, de gedane vaststellingen en het uitgebrachte advies vaststaande gegevens zijn
waaruit de rechter, als zij door een
partij in de zaak worden aangevoerd en het bewijs door vermoedens toegestaan is, op grand van
een feitelijke beoordeling, vermoedens kan afleiden in de zin van arti- Nr. 448
kel 1349 van het Burgerlijk Wethoek, die bewij s kunnen opleveren
1" KAMER - 26 april 1991
onder de bij artikel 1353 van dat
wetboek bepaalde voorwaarden;
Dat noch artikel 1134 noch artikel VOORZIENING IN CASSATIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - GRONDEN
1165 van het Burgerlijk Wetboek
VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID
VERdaaraan in de weg staan en dat de
ZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE NIET ONDERTErechter zodoende noch artikel 963
KEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF
van het Gerechtelijk Wetboek, dat
VAN CASSATIE.
enkel op gerechtelijke deskundigenonderzoeken van toepassing is, noch Niet ontvankelijk is de voorziening die is
ingesteld bij een verzoekschrift dat ter
de ter zake niet toepasselijke artikegriffie van het Hof is ingediend maar
len 1779, 1787, 1793, 1985 en 1998
dat niet is ondertekend door een advovan het Burgerlijk Wetboek schendt;
caat bij het Hof van Cassatie (1). (Art.
Dat het onderdeel faalt naar
1080 Ger.W.)
recht;
(GILLIS T. VANDENDRIESSCHE}

(A.R. nr. 7255)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 8 mei 1990 in zoverre dit arrest het bedrag van de
bijdrage van eiser in de kosten voor
onderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen vast-

26 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. van Heeke.
(1) Cass., 27 april 1987, A.R. nr. 7891 (A.C.,
1986-87, nr. 501).
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Nr. 449
1e

KAMER -

26 april 1991

VERZEKERING -

W.A.l\1.-VERZEKERING DEKKING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS - TOEVALLIG FElT
- BEGRIP.

Een « toevallig feit », in de zin van art.
50, § 1, 2", van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, is een feit dat,
ongeacht de oorsprong ervan, voor de
bestuurder van het motornjtuig dat
het ongeval veroorzaakte, overmacht
heeft uitgemaakt (1).
(ALVAREZ, SANCHEZ T. GElVIEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R. nr. 7387)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 50, § 1, 2°, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en 19, § 1, van het
koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
doordat het hof van beroep de vordering van de eisers tegen verweerder ongegrond verklaart, na enerzijds in feite
te hebben vastgesteld « dat het ongeval
veroorzaakt werd door de carnian die bestuurd werd door de aangestelde van de
N.V. Davytrans » en « dat, waar ten genoegen van recht vaststaat dat de steen
die het slachtoffer verwondde, werd weggeslingerd van tussen de achterwielen
van de carnian, bestuurd door de aangestelde van de N.V. Davytrans, uit niets
blijkt hoe deze steen dan we! tussen de
(1) Cass., 16 juni 1988, A.R. nr. 1471 (A.C.,
1987-88, nr. 636) en 19 april 1990, A.R. nr. 8483
(ibid., 1989-90, nr. 485); zie ook Cass., 14 sept.
1988, A.R. nr. 6506, en 2 mei 1989, A.R. nr.
2308 (ibid., 1988-89, nrs. 25 en 497).
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achterwielen van de carnian is terechtgekomen », en anderzijds te hebben geoordeeld: " dat, waar de oorsprong van de
steen onbekend is, ook niet kan besloten
worden dat deze steen op de rijbaan lag
en dat de aangestelde van de N.V. Davytrans onvoorzichtig is geweest om over
deze steen te rijden; (... ) dat, naar luid
van artikel 50, § 1, zo, van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, elke benadeelde, van (verweerder) de vergoeding kan
bekomen van de schade voortvloeiend
uit lichamelijke letsels - en eventueel
ook van stoffelijke schade - indien die
letsels zijn veroorzaakt door een motorrijtuig - wat ter zake het geval is wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is, bijvoorbeeld om reden van een
toevallig feit waardoor de bestuurder van
het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat (...); dat het toevallig feit
dat de bestuurder, die het ongeval heeft
veroorzaakt, vrijstelt van elke schuld,
voor hem onvoorzienbaar moet geweest
zijn, vervolgens ook een onoverkomelijk
beletsel voor het nakomen van zijn verplichtingen als bestuurder op de openbare weg en ten slotte niet te wijten aan
zijn eigen schuld; dat ter zake, zoals
blijkt uit wat hierboven werd gezegd, de
afwezigheid van schuld in hoofde van de
aangestelde van N.V. Davytrans werd afgeleid uit de onbekende oorsprong van
de steen die van tussen de achterste wielen van de vrachtwagen werd weggeslingerd op het scheenbeen van het
slachtoffer; dat, waar het ter zake niet
bewezen is dat deze steen, voor hij weggeslingerd werd, dee! uitmaakte van de
carnian, het evenmin bewezen is dat
hij, bijvoorbeeld op het wegdek heeft gelegen en daar een plotseling opdagende
en onvoorzienbare hindernis is geweest
voor de bestuurder van de vrachtwagen;
dat in deze omstandigheden ook niet bewezen wordt dat de bestuurder van de
camion, door wie de steen werd weggeslingerd, vrijuit gaat omwille van het
toevallig feit, bedoeld in artikel 50, § 1,
2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen >>,

terwijl het « toevallig feit » bedoeld in
artikel 50, § 1, zo, van de wet van 9 juli
1975, waarnaar artikel 19, § 1, van het
koninklijk besluit van 16 december 1981
verwijst, een omstandigheid of gebeurtenis is die voor de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval veroorzaakte,
overmacht uitmaakt zodat ze hem niet
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kunnen worden toegerekend; de vraag of
de oorsprong van die omstandigheid of
gebeurtenis al dan niet bewezen is - te
dezen met name de herkomst van de
door de achterwielen van de vrachtwagen weggeslingerde steen - ter zake
niet dienend is, zodra bedoelde overmacht voor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte vaststaat; het wegslingeren via de achterwielen van een vrachtwagen, van een steen,
waarvan de oorsprong of herkomst onbekend is en waarvan met name niet bewezen is dat deze hetzij van die vrachtwagen afkomstig was, hetzij op het wegdek
had gelegen, voor de bestuurder ervan die dienaangaande geen enkele fout beging - een geval van overmacht uitmaakt dat hem niet kan worden toegerekend; zodat het hof van beroep, dat
vaststelt « dat het ongeval veroorzaakt
werd door de carnian die bestuurd werd
door de aangestelde van de N.V. Davytrans » en dat deze laatste geen enkele
fout kan worden verweten wegens de onbekende oorsprong van de weggeslingerde steen, niet wettig, !outer op grand dat
« niet bewezen is dat de steen, voor hij
weggeslingerd werd, deel uitmaakte van
de carnian (en) evenmin (... ) dat hij bijvoorbeeld op het wegdek heeft gelegen
en daar een plotseling opdagende en onvoorzienbare hindernis is geweest voor
de bestuurder van de vrachtwagen >>, beslist dat ook niet bewezen wordt dat deze bestuurder vrijuit gaat omwille van
het toevallig feit, bedoeld in artikel 50,
§ 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 (scherrding van de in het middel aangeduide
wetsbepalingen) :

Overwegende dat, voor de verplichting van verweerder om de benadeelde te vergoeden, te dezen van
belang is de bepaling in artikel 50,
§ 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975,
dat het moet gaan om « een toevallig feit waardoor de bestuurder van
het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat »;
Overwegende dat daartoe niet voldoende is dat de bestuurder vrijuit
gaat; dat bovendien vereist is dat hij
vrijuit gaat « om reden van een toevallig feit », zoals de wet het uitdrukt;
Overwegende dat weliswaar voor
de toepassing van voormelde wets-

Nr. 449

bepaling niet vereist is dat, als het
gaat om een toevallig feit, de oorsprong hiervan bekend is; dat echter
noodzakelijk blijft de vaststelling
dat het feit, ongeacht de oorsprong
ervan, voor de bestuurder in kwestie
overmacht heeft uitgemaakt;
Overwegende dat het arrest beslist dat de bestuurder van de
vrachtwagen waardoor de steen
weggeslingerd werd, vrijuit gaat omdat, wegens de onbekendheid van
de oorsprong van de steen, de omstandigheden waarin hij weggeslingerd werd, niet vaststaan en derhalve
geen onvoorzichtigheid van de bestuurder bewezen is;
Dat die beslissing inhoudt dat niet
uitgesloten is dat het wegslingeren
van de steen het gevolg is van een
onvoorzichtigheid van de bestuurder, maar dat een onvoorzichtigheid
niet vaststaat;
Dat het arrest derhalve de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt door de verdering van de eisers af te wijzen omdat niet bewezen is dat de bestuurder vrijuit gaat « om reden van een
toevallig feit »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
26 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De
Gryse.
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Nr. 450
3e KAMER - 29 april 1991

1° CASSATIEMIDDELEN-

NIEUWE MIDDELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ART. 6.1
E.V.R.M. - WRAKINGSGRONDEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - WRAKINGSGRONDEN - CASSATIE
- NIEUW !VIIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN.

3° WRAKING -

REDENEN - RECHTEN VAN
DE MENS - ART. 6.1 E.V.R.M. - CASSATIE NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN.

1°, 2° en 3° Art. 6.1 E. V.R.M. verleent aan

de rechtzoekende niet het recht om
voor het eerst in cassatie wrakingsgronden op te werpen aangaande de
persoonlijke toestand, t.a. v. de partijen
of van een van hen, van een bepaalde
rechter die de bestreden beslissing
heeft gewezen (1).
(TECHNICAL EQUIPMENT MAINTENANCE N.V.
T. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES,
GROEP JOSI N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8957)

879

Gelet op de beschikking van 25 februari 1991 van de eerste voorzitter
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955,
doo_rdat het arrest door de heer Thiry,
voorz1tter, mevrouw del Carril en de
heer Scholler, raadsheren, is uitgesproken,
terwijl uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat mevrouw
del Carril behoort tot het onderwijzend
personeel van de eerste verweerster aangezien zij assistent is aan de rechtsfaculteit van die partij; die magistraat aldus
een schijn van loyaliteit jegens een partij in het geding wekt; haar deelname
aan de bestreden beslissing bij eiseres of
bij het publiek een twijfel kon doen ontstaan nopens het feit of zij op onpartijdige wijze kon oordelen over het geschil
inzake de burgerlijke rechten en verplichtingen van de partijen; het arrest
bijgevolg nietig is (schending van artikel
6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955) :

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(1) Zie Cass., 4 mei 1982, A.R. nr. 6751 (A.C.,
1981-82, nr. 520); 13 jan. 1986, A.R. nr. 4965
(ibid., 1985-86, nr. 308); 9 feb. 1990, A.R. nr.
6510, en 5 juni 1990, A.R. nr. 4566 (ibid.,
1989-90, nrs. 357 en 582); Hof Mensenrechten,
arrest Le Compte, Van Leuven en De Meyere
van 23 juni 1981, Rec. Hof Mensenrechten,
reeks A, nr. 43, inz. biz. 25, § 58; J. VELU en R.
ERGEC, « Convention europeenne des droits de
l'homme ''• in R.P.D.B., bijv. VII, biz. 311 e.v.,
nrs. 543 e.v.; nota J.V. bij Cass., 13 okt. 1975
(A.C., 1976, 191, inz. 194); W.J. GANSHOF VAN
DER MEERSCH, " La Convention europeenne des
droits de l'homme a-t-elle, dans le cadre du
droit interne, une valeur d'ordre public? "• in
Les droits de l'homme en droit interne et en
droit international, Actes du 2me colloque international sw· la Comrention europeenne des
droits de l'homme, Wenen, 18-20 old. 1965,
Brussel, 1968, biz. 155 e.v., inz. biz. 251.

Over de door de eerste verweerster tegen het middel opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid,
hierin bestaande dat het middel uitsluitend en voor de eerste maal in
cassatie een wrakingsgrond aanvoert tegen een bepaalde magistraat:
Overwegende dat het middel ten
aanzien van een van de raadsheren
in het hof van beroep, die de bestreden beslissing heeft gewezen, feiten
aanvoert die betrekking hebben op
zijn persoon en op grond waarvan
eiseres voor het hof van beroep de
wraking kon vragen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres dat
middel voor de feitenrechter heeft
opgeworpen;
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Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aan de rechtzoekende niet het recht verleent om
voor het eerst in cassatie de motieven van wraking op te werpen die
gegrond zijn op de persoonlijke toestand, ten aanzien van de partijen
of van een van hen, van een bepaalde rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid bijgevolg moet worden aangenomen;

In geval van werkloosheid wegens werkverlating worden de reeds lang voorzienbare omstandigheden niet uitgesloten uit de overwegingen van familiale
aard die een zwaar beletsel vormen en
derhalve invloed hebben op het passend karakter van de verlaten dienstbetrekking (1). (Artt. 126, 134, tweede
lid, 1°, en 133 Werkloosheidsbesluit;
art. 46, 1°, M.B. 4 juni 1964.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MICHEL)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9046)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1989 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 april 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Draps
en Simont.

Nr. 451
3e
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Over het eerste middel: schending van
de artikelen 133, inzonderheid eerste,
derde en vierde lid, 134, eerste lid en
tweede lid, 1°, 135 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals die bepalingen gewijzigd en aangevuld zijn, met name artikel 133, eerste
lid, bij artikel 24 van het koninklijk besluit van 7 december 1985 en artikel 133,
vierde lid, bij het koninklijk besluit van
28 mei 1986, artikel 4, artikel 135, bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 25
juni 1976, 46, inzonderheid 1°, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, dat aile beschikkingen van het beroepen vonnis vernietigt,
om te beslissen dat de gewestelijke inspecteur voor werkloosheid verweerster
ten onrechte heeft verweten dat zij, op
31 december 1986, haar werk zonder wettige reden had verlaten en dat, derhalve,
niet naar recht is verantwoord de overeenkomstig de in het middel bedoelde artikelen 134 en 135 van het koninklijk besluit genomen beslissing om haar geen
werkloosheidsuitkering toe te kennen
voor een periode van vijftien weken met

29 april 1991

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSU!TKERING WERKVERLATING
- WETTIGE REDEN - PASSENDE DIENSTBETREKKING - CRITERIA - OVERWEGINGEN
VAN FAMILIALE AARD- ZWAAR BELETSELBEG RIP.

(1) Zie Cass., 30 jan. 1984, § 4075 (A.C.,
1983-84, nr. 288); P. DENIS, Droit de fa securte
sociale, 5e uitg., Brussei, 1986, nrs. 483, 494 en
496, met de verwijzingen; B. GRAULICH en M.
NEVE,

Les droits et obligations du ch6meur,

Brussei, 1980, biz. 121 en 122; B. GRAULICH en
P. PALSTERMAN, Les dmits et obligations du
ch6meur, Brussei, 1986, biz. 106 en 107.
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ingang van 14 september 1987, oordeelt
dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak, verweerster geen werkverlating zonder wettige reden in de zin
van voormeld artikel 134 kan worden
verweten, op grond dat die werkverlating
toe te schrijven was aan de geboorte van
een kind, aan het verlangen van verweerster om het kind zelf te voeden en
aan haar verplichting om een creche te
vinden, waardoor haar werkuren moesten worden veranderd, en het arrest bovendien verklaart dat het verlangen van
verweerster om haar kind zelf te voeden
een zwaar beletsel voor de aanvaarding
van een passende dienstbetrekking in de
zin van het in het middel vermelde artikel 46 van het ministerieel besluit van 4
juni 1964 vormt,
terwijl het in het middel genoemde artikel 134 bepaalt dat, indien de werknemer werkloos is of wordt door eigen
schuld of toedoen, zijn recht op werkloosheidsuitkering wordt beperkt overeenkomstig de artikelen 135 tot 140 van
voormeld koninklijk besluit; de werkloosheid aan eigen schuld of toedoen van de
betrokkene in de zin van die bepaling te
wijten is in geval van werkverlating zonder wettige reden, en voor de beoordeling van de wettigheid van de reden rekening moet worden gehouden met de
criteria van de passende dienstbetrekking, vastgesteld bij toepassing van artikel 133; het ministerieel besluit van 4 juni 1964 tot uitvoering van het derde lid
van voormeld artikel 133 in de artikelen
34 en volgende van hoofdstuk 5 de criteria van de passende dienstbetrekking bepaalt; artikel 46, 1", van dat ministerieel
besluit bepaalt dat zonder invloed op het
passend karakter van de dienstbetrekking zijn: « 1) overwegingen van familiale aard, inzonderheid familielast, behoudens wanneer zij een zwaar beletsel
vormen »; het begrip « zwaar beletsel >>
eng moet worden uitgelegd en alle al lang
voorzienbare omstandigheden uitsluit;
noch de geboorte van een kind, noch het
verlangen om het zelf te voeden « bijzondere omstandigheden >> of « een zwaar
beletsel >> in de zin van artikel 46, 1", van
voormeld ministerieel besluit vormen; te
dezen het arrest, door op bovenvermelde
gronden te verklaren dat aan verweerster niet kan worden verweten dat zij
haar werk zonder wettige reden heeft
verlaten, zijn beslissing derhalve niet
naar recht verantwoordt :

Overwegende dat voor de beoordeling van de wettige reden van de

werkverlating in de zin van artikel
134, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, rekening wordt gehouden met de criteria van de passende
dienstbetrekking die in de artikelen
34 tot 62 bis van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid zijn vastgesteld;
Dat, volgens artikel 46, 1°, van dat
ministerieel besluit, overwegingen
van familiale aard, inzonderheid
kinderlast, zonder invloed zijn op
het passend karakter van de dienstbetrekking, behoudens wanneer zij
een zwaar beletsel vormen;
Overwegende dat het middel hierop berust dat het begrip zwaar beletsel alle al lang voorzienbare omstandigheden uitsluit;
Dat het ministerieel besluit van 4
juni 1964 een dergelijke uitsluiting
niet inhoudt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 april 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Simont.
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Noch art. 39, derde lid, Ger. W. noch enige andere wetsbepaling bevelen de
nietigheid van het exploot dat aan de
door de geadresseerde gekozen woonplaats wordt betekend, indien de Jasthebber er zijn woonplaats niet meer
heeft of indien hij er zijn bedrijf niet
meer uitoefent (1).
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zien in de nietigheid van het gedinginleidende exploot, wanneer het exploot aan
de door de gedaagde gekozen woonplaats
is betekend, hoewel de lasthebber er zijn
bedrijf niet meer uitoefent; daaruit volgt
dat het arrest, waarbij het gedinginleidend exploot nietig wordt verklaard, niet
naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 39, derde lid, 702 en 860
van het Gerechtelijk Wetboek);

(ROSART, FOURNIER T. GOBERT, NATIONAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKREDIET, BOSSAUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8886)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 september 1989
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 39, derde lid, 702, 860, 861, 862
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest het gedinginleidend
exploot nietig verklaart, onder meer op
grond dat volgens artikel 39, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, niet aan
de gekozen woonplaats mag worden betekend met name wanneer de lasthebber
van woonplaats is veranderd; dat zulks
ook het geval is wanneer de betekening
is gedaan aan de lasthebber die zich
daar toevallig bevond en zelfs als de eiser de nieuwe woonplaats van de lasthebber zeer goed kent, aangezien die
woonplaats niet meer de gekozen woonplaats is, daar de wet wil vermijden dat
een betekening niet of niet tijdig aan de
gedaagde ter kennis wordt gebracht; dat
het om een volstrekte nietigheid gaat,
overeenkomstig de artikelen 39 en 862
van het Gerechtelijk Wetboek,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 860
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat, wat de verzuimde of onregelmatig
verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling nietig kan worden verklaard indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen; noch artikel 39,
derde lid, van dat wetboek, noch artikel
702 van hetzelfde wetboek, noch enige
andere wetsbepaling uitdrukkelijk voor(1) Zie Cass., 14 juni 1985, A.R. nr. 4606
(A.C., 1984-85, nr. 627), 29 sept. 1989, A.R. nr.
6242 (ibid., 1989-90, nr. 66) met cone!. proc.gen. Krings.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit de vermeldingen van het arrest en uit de
van het beroepen vonnis overgenomen vermeldingen blijkt, het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet in zijn aan eiser betekend
exploot tot beslag op onroerend
goed woonplaats had gekozen ten
kantore van de gerechtsdeurwaarder Hamoir, gevestigd in Fosses-laVille, Franceschinistraat nr. 27; dat
uit dezelfde vermeldingen blijkt dat
het gedinginleidend exploot aan dat
Instituut, alsmede aan de derde verweerster op verzoek van de eisers is
betekend «ten kantore van mr. Paul
Hamoir, gerechtsdeurwaarder, met
standplaats te Fosses-la-Ville, Franceschinistraat nr. 27 », terwijl die
gerechtsdeurwaarder, op de dag van
die betekening, te weten op 29 december 1988, zijn activiteit niet meer
op dat adres uitoefende en hij zijn
kan.toor in dezelfde gemeente,
Marktstraat nr. 6, had gevestigd; het
arrest, op grond van de artikelen. 39,
derde lid, en 862 van het Gerechtelijk Wetboek dat gedinginleidend exploot nietig verklaart;
Overwegende dat, luidens artikel
860 van het Gerechtelijk Wetboek,
wat de verzuimde of onregelmatig
verrichte vorm ook zij, geen proceshan.deling nietig kan worden verklaard indien de wet de nietigheid
ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen;
Overwegende dat artikel 39, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat d~ betekening niet meer
aan de gekozen woonplaats mag geschieden, indien de lasthebber over-
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leden is, indien hij er zijn woonplaats niet meer heeft of indien hij
er zijn bedrijf niet meer uitoefent;
Overwegende dat noch dat artikel,
noch enige wetsbepaling de nietigheid bevelen van de akte, wanneer de betekening aan de gekozen woonplaats is gedaan in de
gevallen van voormeld derde lid;
Dat het arrest, dat de aan de gekozen woonplaats betekende gedinginleidende akte nietig verklaart, op
grond dat de lasthebber er zijn
woonplaats niet meer had en dat hij
er zijn bedrijf niet meer uitoefende,
derhalve zijn beslissing 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
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
29 april 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - BANKBREUK - BEDRIEGLIJKE BANKBREUK WEGMAKING
VAN ACTIEF - FElTEN GEPLEEGD VOOR DE
STAAT VAN FAILLISSEMENT ONTSTAAt,;
VAN HET MISDRIJF.

1" De beslissing waarbij de rechter vast-

stelt dat de strafvordering door verjaring vervallen is, houdt niet in dat de
redelijke termijn om uitspraak te doen
over de civielrechtelijke vordering zou
verstreken zijn, nu het voorwerp van
die vordering niet hetzelfde is als dat
van de strafvordering (1).
2° Wanneer een gefailleerde handelaar
actief verduisterd of verborgen heeft
vooraleer de staat van faillissement tot
stand is gekomen, is het misdrijf van
bedrieglijke bankbreuk door wegmaking van actief voltrokken op het tijdstip waarop de staat van faillissement
zich voordoet (2).
(SERRIEN T. MR. VAN ORSHAEGEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3130)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1988 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Gent;
Gelet op het arrest van het Hof
van 18 december 1986 (3};
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
op de civielrechtelijke vordering van
de verweerders tegen eiser :
Over het eerste middel: miskenning
van de artikelen 6, § 1, van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
van 4 november 1950, bekrachtigd door
de wet van 13 mei 1955 en schending
van artikel 97 van de Grondwet,
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - BESLISSING OP DE CIVIELRECHTELIJKE VORDERING
- BEOORDELING VAN DE REDELIJKE TERMI.JN.

(1) Zie Cass., 7 sept. 1982, A.R. nr. 7464, A.C.,
1982-83, nr. 18 (3°).
(2) Cass., 5 dec. 1984, A.R. nr. 3761, A.C.,
1984-85, nr. 214.
(3) Lees Cass., 16 dec. 1986, A.R. nr. 243
(A.C., 1986-87, nr. 235).
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doordat het arrest, enerzijds, oordeelt
dat wegens de bereikte verjaring van de
strafvordering er geen aanleiding meer
is om op penaal gebied nog na te gaan of
de redelijke termijn vereist door het artikel 6 E.V.R.M. werd in acht genomen, en
doordat het arrest verder oordeelt dat
voor zoveel de aanspraken van de burgerlijke partijen tijdig, dit is vooraleer
de verjaringstermijn van de strafvordering werd bereikt, bij de strafrechter
aanhangig zijn gemaakt, de strafrechter
er toe gehouden blijft te onderzoeken of
de als misdrijf omschreven feiten, de beklaagde aanvankelijk in het kader van
de strafvordering ten laste gelegd, wel of
niet bewezen voorkomen en dat dit onderzoek nu niet meer geschiedt met het
oog op de bestraffing doch wel met het
oogmerk de schade te doen vergoeden
die door de gebeurlijk bewezen geachte
misdrijven aan de burgerlijke partij werden berokkend, wat in ons rechtssysteem ook aan de strafrechter wordt
opgedragen; het arrest, anderzijds, beslist, wat de afwikkeling van de burgerlijke rechtsvordering betreft, dat de redelijke termijn van artikel 6, § 1, E.V.R.M.
werd nageleefd; het normaal is dat een
burgerrechtelijke
vordering
slechts
wordt afgewikkeld nadat over de penale
aspecten is beslist, zodat het normaal is
dat de beslissing van de burgerrechtelijke vordering !anger uitblijft; de duur
van de burgerlijke redelijke termijn niet
noodzakelijk even kort moet zijn als deze toegestaan voor het afwerken van de
ingestelde strafvordering; integendeel is
het de regel dat de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering wordt geschorst zolang niet definitief is beslist
over de strafvordering (met verwijzingen
naar artikelen 4, 26 en 27 V.T.S.); de
duur van de rechtspleging, rekening houdend met haar zeer complex karakter en
haar moeilijkheidsgraad, geenszins de
tijdsduur overtreft welke gebruikelijk
wordt aanvaard voor het afhandelen van
burgerlijke zaken; vgl. met de bij vele
hoven en rechtbanken langdurige en gebruike!ijke wachttermijnen zonder dat
de pleiters zich telkens menen te kunnen of moeten beroepen op de redelijke
termijn van artikel 6 van het E.V.R.M.;
er geen aanleiding is, mocht de termijn
overschreden zijn, om bij wijze van
sanctie de burgerlijke partij de nadelige
gevolgen ervan te laten dragen, wegens
een aan de Staat te wijten tekortkoming;
eiser zich desgewenst - en indien daartoe gronden zouden zijn - zelf tot de
Staat kan wenden maar de vergoedende 1
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intrest juist als bestaansreden heeft de
vertraging in de schadeloosstelling in
hoofde van de burgerlijke partij goed te
maken,
terwijl, enerzijds, de vaststelling dat
de strafvordering is verjaard het hof niet
ontslaat van de verplichting om, nu het
hof deze vordering verder behandelt, ook
te onderzoeken of de ingestelde strafvordering a! of niet nog binnen een redelijke termijn wordt behandeld en welke
rechtsgevolgen aan het resultaat van dit
onderzoek moeten gehecht worden; de
beoordeling van de redelijkheid van de
termijn zich des te meer opdrong nu het
arrest onderzoekt, met het oog op de gebeurlijke verjaring van de burgerlijke
vordering, of de als misdrijf omschreven
feiten we! of niet bewezen voorkomen,
en hierbij zelfs de strafrechtelij.~e. kwal~
ficatie van de eerste rechter WIJzigt, d.1.
de gegrondheid van de strafvordering
verder onderzoekt, zij het dat nu geen
straf meer wordt opgelegd; eiser uitdrukkelijk had gesteld dat, daar .~e strafv?rdering niet binnen een redehJke termiJn
werd beslecht (zie de beroepsconclusie,
o.m. pag. 8-10, en de uiteenzetting over
het procedureverloop), het hof niet !anger vermocht verder te. on~~rzoeken ?f
er in casu wel een misdriJf aanwez1g
was; anderzijds, artikel 6, § 1, E.V.R.M.
aan een betichte het recht toekent om
bij het behandelen van de strafvordering
en bij het beslechte~ van een burge~l.ijk
geschil, zijn zaak bmnen een redehJke
termijn te zien af te handelen; de redelijkheid van een termijn moet worden
beoordeeld volgens de concrete omstandigheden van de zaak, wat hier betekent
dat de situatie moet beoordeeld worden
waarbij een strafvordering, vervallen wegens verjaring, niet ~eer be~.andeld
wordt binnen een redehJke termiJn, terwijl de strafrechter zich nog bevoegd
acht om over de burgerlijke belangen te
oordelen in het Iicht van het bestaan van
een misdrijf en waarbij de burgerlijke
partij, die de strafrechtelijke weg vo!~t
voor de behandeling van een burgerhJk
geschil, zich eerst stelt vier jaar en e~n
half na de betichting, daar waar ze VIa
een burgerlijke rechtsvordering haar
burgerlijke eis veel sneller had kunnen
laten behandelen; een proceduretermijn
zoals in deze van meer dan 10 jaar t.a.v.
een betichte, ook voor de afhandeling
van het burgerlijke geschil, een kennelijk onredelijk karakter heeft; een ?.urgerlijke partij die haar burgerliJke
rechtsvordering stelt voor de strafrechter
meteen de termijn van behandeling van
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deze vordering met de termijn van de
stro.fvordering verbindt; bij faillissement,
de openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering, tegenover elkaar onafhankelijk en autonoom zijn; de
burgerlijke partij, in haar hoedanigheid
van curator, bij verduisteringen die gebeurlijke bedrieglijke bankbreuk uitmaken, de mogelijkheid heeft om een burgerlijke vordering in te stellen voor de
rechtbank van koophandel om uitspraak
te doen over de terugkeer in de boedel
van de schuldeisers van de bedrieglijk
ontnomen goederen en deze vordering
zelf kan activeren wat niet het geval is
wanneer hij zich zonder meer aansluit
bij de strafvordering; het feit dat een curator daartoe de weg van de strafvordering volgt niet tot gevolg heeft dat de onredelijke termijn van de burgerlijke
vordering, gekoppeld aan de strafvordering, hem niet meer toerekenbaar zou
zijn; de burgerlijke partij zich eerst heeft
gesteld voor de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen op 8 november 1982, dit is
vier jaar en zes maanden nadat verzoeker in betichting werd gesteld, wat op de
kennelijke inactiviteit van de burgerlijke
partij wijst; trouwens de behandeling in
eerste aanleg van een strafvordering vier
jaar en een half na de beschuldiging op
zichzelf reeds onredelijk is, gegeven de
concrete omstandigheden, hoe dan ook,
het feit dat de burgerlijke partij vier
jaar en een half wacht om haar burgerlijke aanspraken kenbaar te maken niet
aan eiser kan worden toegerekend, wat
door het arrest gebeurt daar de vergoedende intrest aan de burgerlijke partij
wordt toegekend vanaf 28 april 1978; eiser zelf niet in de mogelijkheid is de
strafprocedure te activeren, wat bij een
loutere burgerlijke behandeling wel het
geval is; het beroep op artikel 6, § 1,
E.V.R.M. een effectief en rechtstreeks
karakter moet hebben, wat de gevatte
rechter verplicht de ingeroepen rechtsbepaling te verrekenen bij de behandeling
van de vordering zelf, des te meer nu de
burgerlijke partij verzoekt om eiser tot
de vergoedende intresten te veroordelen;
de overweging dat een dergelijke termijn, zoals in zake, gebruikelijk is voor
het afhandelen van burgerlijke zaken in
Belgie strijdig met het vereiste van het
onderzoek in concreto en als argument
overigens niet dienend is om artikel 6,
§ 1, te interpreteren; het feit dat door de
werking van de verjaringsregelen de behandeling van de burgerlijke vordering
wordt geschorst niet dienend is om de
redelijkheid van de termijn te beoordelen, beginsel dat niet voor schorsing vat-
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baar is; er een rechtstreeks en compenserend verband bestaat tussen de onredelijke termijn en de aan de burgerlijke
partij toegekende vergoedende intresten,
wat betekent dat de burgerlijke partij
zelf wordt vergoed voor de onredelijke
termijn waartoe ze zelf heeft bijgedragen, en de last van deze onredelijke termijn exclusief op de schouders van eiser
wordt gelegd; zodat het arrest, door te
oordelen zoals aangeduid, de ingeroepen
wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de civielrechtelijke vordering die ontstaat uit een
misdrijf, krachtens artikel 4 van de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering kan worden vervolgd voor de strafrechter, terzelfder
tijd als de strafvordering, of in een
afzonderlijk geding voor de bevoegde burgerlijke rechter; dat ze in dit
laatste geval is geschorst, zolang
niet definitief is beslist over de
strafvordering die voor of gedurende
de civielrechtelijke vordering is ingesteld;
Overwegende dat te dezen de
strafvordering was ingesteld v66r de
civielrechtelijke vordering; dat de
uitspraak over die civielrechtelijke
vordering - zelfs indien ze ware ingesteld voor de burgerlijke rechter
- nooit voor de uitspraak over de
strafvordering had kunnen geschieden; dat immers de onrechtmatige
daad waarop de civielrechtelijke
vordering steunt moet samenvallen
met het door de wet als een misdrijf
omschreven feit waarop de strafvordering betrekking had;
Overwegende dat de strafrechter
bij wie de civielrechtelijke vordering
te bekwamer tijd werd ingesteld dit is vooraleer de strafvordering
door verjaring vervallen was
krachtens artikel 27 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering over die civielrechtelijke vordering uitspraak moet doen,
zelfs indien hij vaststelt dat de
strafvordering door verjaring vervallen is;
Overwegende dat de rechter die
- na te hebben vastgesteld dat de
strafvordering door verjaring verval-
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len is - uitspraak moet doen over
de civielrechtelijke vordering, welke
steunt op de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, niet
meer te oordelen heeft over de gegrondheid van de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering, doch
enkel over de vraag of de beklaagde
een onrechtmatige daad heeft gesteld die voldoet aan de constitutieve bestanddelen van het strafbaar
feit dat hem was ten laste gelegd;
Overwegende dat de beslissing
waarbij de rechter vaststelt dat de
strafvordering door verjaring vervallen is, niet inhoudt dat de redelijke
termijn om uitspraak te doen over
de civielrechtelijke vordering zou
verstreken zijn, nu het voorwerp
van die vordering niet hetzelfde is
als dat van de strafvordering;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 489 van het Strafwetboek,
577 t/m 583 van het Wetboek van Koophandel en 97 van de Grondwet, en miskenning van het recht van verdediging,
doordat het arrest oordeelt dat de oorspronkelijke kwalificatie van de dagvaarding, namelijk bedrieglijk bankroet,
moet weerhouden worden, dat het opzet
van eiser bewezen is en dat de oorspronkelijke betichtingen Al.a1 en Al.a2 bewezen zijn,
terwijl eiser enkel werd vervolgd wegens bedrieglijke bankbreuk tussen 14
april 1977 (feitelijk faillissement) en 28
april 1978 (ambtshalve faillissement); de
feiten die het arrest weerhoudt zich buiten deze periode situeren, meer bepaald
feiten betreffen die de datum van 14
april 1977 voorafgaan; het bedrieglijk opzet, d.i. o.m. de kennis bij de dader dat
er staking van betaling aanwezig moet
zijn op het ogenblik van de beweerde
ontdragingen; het arrest oordeelt dat
vanaf begin 1978 uit het samenlezen van
de gegevens van het strafdossier blijkt
dat de vennootschappen onoplosbare en
aanslepende financiele problemen kenden, meer bepaald zeer acute, niet voorbijgaande en niet kortstondige likwiditeitsmoeilijkheden en uit de feitelijke
elementen die het arrest daartoe opsomt,
blijkt dat deze opsomming geen enkel
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feit bevat voor de periode die 15 april
1977 voorafgaat; eiser de aanwezigheid
van het bijzonder opzet niet aileen uitdrukkelijk had betwist maar daarenboven zich niet diende te verantwoorden
voor een mogelijks bedrieglijk opzet voor
15 april 1977, zodat het arrest onmogelijk
kon oordelen dat het vereiste bedrieglijk
opzet aanwezig was voor de datum van
15 april 1977, minstens het bestaan ervan niet wettelijk heeft vastgesteld en
aldus de ingeroepen wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat schuldig is aan
bedrieglijke bankbreuk door wegmaking van actief, de gefailleerde handelaar die bedrieglijk, dit is met het
oogmerk actief te onttrekken aan
zijn schuldeisers, een gedeelte van
zijn actief verduisterd of verborgen
he eft;
Overwegende dat dit misdrijf erin
bestaat actief verduisterd of verborgen te hebben, hetzij nadat de dader
reeds in staat van faillissement verkeerde, hetzij voordien; dat in dit
laatste geval het misdrijf voltrokken
wordt op het tijdstip waarop de
staat van faillissement zich voordoet;
Overwegende dat te dezen eiser
was vervolgd ter zake van bedrieglijk verduisteren of wegmaken van
actief, namelijk van diverse bedragen, feiten die gepleegd werden op
verscheidene tijdstippen die aan de
staat van faillissement van de N.V.
Steenbakkerijen De Neef (Landuyt)
Luxora, waarvan eiser de feitelijke
leiding had, voorafgingen;
Overwegende dat eiser, nu deze
feiten een bestanddeel zijn van het
hem ten laste gelegde misdrijf, zich
oak diende te verantwoorden omtrent het bedrieglijk opzet dat hem
met betrekking tot die feiten werd
verweten;
Overwegende dat de appelrechters
constateren dat eiser de diverse bedragen die het arrest vermeldt
« voor eigen belang heeft onttrokken aan de vennootschap » en dat
die vennootschap, waarvan hij de
leiding waarnam, vanaf 15 april 1977
in feitelijke staat van faillissement
verlceerde;
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Overwegende dat de appelrechters
zodoende de beslissing dat eiser het
misdrijf van bedrieglijke bankbreuk
pleegde regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 april 1991 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. H. Vandenberghe, Brussel.
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1° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - W.A.M.-WET, ARTT. 6 EN 10 - RECHTSTREEKSE VORDERJNG - VERJARING.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN ARTT. 6 EN 10 - RECHTSTREEKSE
VORDERING - VERJARING.

W.A.~L-WET,

1o en 2° De verjaring van de in art. 6

W.A.M.-wet bedoelde rechtstreekse
vordering van de benadeelde tegen de
verzekeraar wordt geregeld door art.
10 van voormelde wet en niet door
art. 26 wet 17 april 1878, zelfs indien
het feit waaruit de schade is ontstaan
een strafrechtelijk misdnjf is (1).
(1) Zie Cass., 16 feb. 1962 (Bull. en Pas.,
1962, I, 691), 26 jan. 1978 (A.C., 1978, 633) en 31
jan. 1991, A.R. nr. 8843, supra, nr. 289, Ben.GH.,
21 dec. 1990, 789/2, R. W., 1990-91, 1082, met
cone!. O.lvl.

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALJTEITEN T. DEDEYNE, VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE SCHELDE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6207)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1987 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest op 6 april 1989
door het Hof gewezen (2);
Gelet op het arrest van 21 december 1990 door het Benelux-Gerechtshof gewezen (3);
Over het middel: schending van de artikelen 26, 28 van de wet van 17 april
1878 houdende voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, zoals
vervangen bij wet van 30 mei 1961, 6, 10
en, voor zoveel als nodig, 1 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelij kheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat artikel 26 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat de burgerlijke
vordering volgend uit een misdrijf verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is
gepleegd, zonder dat die vordering kan
verjaren v66r de strafvordering, oordeelt
dat de vordering van eiser, verzekeraar
van het slachtoffer van het ongeval, tegen de aansprakelijke voor het ongeval
en diens verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, een vordering is « volgend uit een misdrijf » dat
Maurits Dedeyne heeft gepleegd op 26
juli 1977, en dat de omstandigheid dat eiser krachtens « de wet van 1 juli 1956
rechtstreeks van de N.V. De Schelde kan
vorderen, niet tot gevolg (heeft) dat zijn
vordering in werkelijkheid niet meer op
het misdrijf is gegrond en dus niet meer
is onderworpen aan de regel van de vijfjarige verjaring van artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering ''• en na vervolgens te hebben
vastgesteld dat eiser zijn vordering pas
ingesteld heeft op 17 juli 1984, dit is
meer dan vijf jaar na de dag waarop het
misdrij£ is gepleegd, besluit dat zijn bur(2) A.R. nr. 6207 (A.C., 1988-89, nr. 435).
(3) Arrest 789/2, vermeld in de noot 1 supra.
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gerlijke rechtsvordering dus verjaard is,
eraan toevoegend dat « zelfs al heeft (eiser) met de N.V .. D~ Scheld~. onderha~
deld en is de verJarmgstermlJn van arhkel 10 W.A.M. daardoor gestuit, dan nog
stuiten die onderhandelingen de vijfjarige verj aring van artikel 26 Voorafgaande
Titel SV (niet) », aldus het hager beroep
afwijzend als ongegrond,
terwijl, overeenkomstig artikel 26 van
de wet van 17 april 1878, houdende voorafgaande titel van het Wetboe~c. va~
Strafvordering, zoals vervangen blJ artikel 1 van de wet van 30 mei 1961, de burgerlijke rechtsvordering volgend uit e~?
misdrijf, verjaart door verloop van VlJf
jaren, te rekenen van de dag waar?.P het
misdrijf is gepleegd, zonder dat ZlJ kan
verjaren v66r de strafvordering, en overeenkomstig artikel 28 van dezelfde wet,
eveneens vervangen bij artilj:el 1 van de
wet van 30 mei 1961, artikel 26 van toepassing is in alle door bijzondere wetten
geregelde zaken; de bepalingen van artikel 26 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering aldus
slechts gelden voor de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf; overeenkomstig artikel 6 van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de verzekering aan de benadeelde een eigen recht geeft tegen de
verzekeraar, en overeenkomstig artikel 1
van dezelfde wet onder « benadeelde »
moet worden verstaan « zij die schade
hebben geleden welke grand oplevert
voor toepassing van deze wet, alsmede
hun rechtverkrijgenden >>; de verzekeraar
ziekte en invaliditeit van een slachtoffer
van een verkeersongeval, die bepaalde
vergoedingen heeft uitgekeerd, als rechtverkrijgende van het slachtoffer derhalve over een eigen vordering beschikt tegen de verzekeraar van de aansprak~
lijke voor het ongeval; overeenkom~h~
artikel 10 van dezelfde wet van 1 JUh
1956 « 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 » (eerste lid),
« de verjaring ten opzichte van een verzekeraar (wordt) gestuit door iedere onderhande!ing tussen de verzekeraar en
de benadeelde », « een nieuwe termijn
van drie jaar begint te lopen te rekenen
van het ogenblik waarop een van de partijen bij deurwaardersexploot aan de andere partij heeft kennis gegeven dat zij
de onderhandelingen afbreekt » en « indien de kennisgeving bij aangetekende
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brief geschiedt de nieuwe termijn (begint) te lopen op de dag volgende op die
waarop de brief ter post is afgegeven »
(derde lid); de vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar niet kan opgevat worden als een burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf; deze vordering die los staat van de eventuele
vordering tegen de aansprakelijke, haar
oorzaak vindt in artikel 6 v<tn de wet van
1 juli 1956, die de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar mogelijk maakt; de schade waarvoor de benadeelde vergoeding of terugbetaling vordert weliswaar ontstaan kan
zijn ten gevolge van een feit dat als misdrijf kan worden gekwalificeerd, doch de
vordering die het bekomen van de vergoeding of de terugbetaling tot voorwerp
heeft, gegrond wordt op de wet V<l;n 1 juli
1956; de verjaring van de vordermg van
de benadeelde tegen de verzekeraar van
de aansprakelijke voor het ongeval, ingeleid op grand van artikel 6 van de wet
van 1 juli 1956, derhalve alleen beheerst
wordt door artikel 10 van de wet van 1
juli 1956, en niet door artikel 26 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; zodat het hof van ber~ep
ten onrechte oordeelt dat de vordermg
van de benadeelde tegen de verzekeraar,
ook al wordt zij ingesteld krachtens de
wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, een vordering is volgend uit een misdrijf, en onderworpen is aan de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, ten onrechte weigert de
verjaring van de vordering van eiser jegens de verzekeraar te beoordelen in ?e~
licht van artikel 10 van de wet van 1 Juh
1956 en niet wettig eisers hager beroep
kon 'afwijzen (schending van alle in de
aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de
bij arrest van 6 april 1989 gestelde
vraag, in zijn arrest van 21 december 1990 voor recht verklaart: « De
benadeelde verbeurt zijn in artikel 6
van de Gemeenschappelijke Bepalingen bedoelde eigen vordering die
met toepassing van artikel 10 van
dezelfde bepalingen nag niet verjaard is, niet doordat zijn civielrechtelijke vordering tegen de aansprakelijke met toepassing van de nationale wetgeving verjaard zou zijn »;
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Overwegende dat reeds in 's Hofs
arrest van 6 april 1989 is vastgesteld
dat uit het bestreden arrest blijkt
dat te dezen de termijn bedoeld in
artikel 26 van de wet van 17 april
1878 voor verstreken wordt gehouden, terwijl de termijn bedoeld in
artikel 10 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen het nog niet zou zijn;
Dat het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van eiser tegen
verweerster, verzekeraar van verweerder, afwijst op grond dat ze
krachtens de wet van 17 april 1878
verjaard is, en het aldus de toepassing van artikel 10 van de wet van 1
juli 1956 uitsluit, daardoor deze laatste wetsbepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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CASSATIEMIDDELEN -

VEREISTE VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - REGELS VAN HET GEDING - TOEPASSING IN
HOGER BEROEP - GEEN BEROEP OP SCHENDING VAN ARTIKEL 1042 GER.W. - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het middel waarin
wordt aangevoerd dat het bestreden
arrest, in lwger beroep, de regels van
het geding heeft miskend, als dat middel als geschonden wetsbepalingen aileen de bepalingen betreffende deze
regels vermeldt, en niet artikel 1042
van het Gerechtelijk Wetboek (1).
{VANDEWEGHE T. DE LEEUW)
ARREST

(A.R. nr. 7151)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1989 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel;
Gelet op het arrest van dit Hof
van 24 oktober 1986 (2);
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet op de vordering van eiser tegen verweerster en over de
kosten; verwerpt de voorziening in
zoverre ze gericht is tegen verweerder; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 mei 1991 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, eerste
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler
en De Gryse.

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 737, 738, 740, 741, 746, 747,
772, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, van het beschikkingsbeginsel
en van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging,
doordat het arrest, rechtdoende op verwijzing na cassatie, beslist eiser te veroordelen om aan verweerster een uitkering van 7.500 frank per maand te
betalen, vanaf de overschrijving van de
echtscheiding en gei'ndexeerd zoals voorzien bij artikel 301, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, op grond: « dat (verweerster) bij zittingsbesluiten vraagt wegens
schending van de rechten van de verdediging de besluiten en stukken doorgefaxt op 22 september 1989 en in feite medegedeeld op 25 september 1989 uit de
(1) Zie Cass., 21 juni 1985, A.R. nr. 4448
(A.C., 1984-85, nr. 640).
(2) Niet gepubliceerd.
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debatten te weren; (... ) dat op de openbare zitting van het hof (van beroep) van
14 september (lees: februari) 1989 de
zaak tegensprekelijk uitgesteld werd op
26 september 1989 daar ze niet in staat
was; (... ) dat gelet op de ruime termijn
verstreken sedert het uitstellen van de
zaak - termijn door (eiser) niet benut
om bijkomend te concluderen - en gelet
op de verwijdering van de datum waarop, rekening houdend met de belasting
van de rol waarbij deze vordering tot onderhoudsgeld verdaagd zou moeten worden om (verweerster) toe te Iaten op deze bijkomende conclusie - haar enkele
dagen voor de rechtsdag medegedeeld te
antwoorden, er geen aanleiding toe bestaat de termijn te verlengen en de zaak
opnieuw te verdagen; dat de bijkomende
conclusie en bijkomende stukken, op 25
september 1989 ter griffie van het hof
(van beroep) neergelegd, laattijdig aan
(verweerster) werden overgemaakt; (en)
ze derhalve uit het beraad (moeten) geweerd worden >>,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 740 van het Gerechtelijk Wethoek aile memories, nota's of stukken
die niet zijn overgelegd v66r de sluiting
van de debatten, buiten het beraad worden gehouden; uit dit artikel derhalve
valt af te leiden dat partijen het recht
hebben om tot op het ogenblik van het
sluiten der debatten memories, nota's en
stukken neer te leggen; een verschijnende partij die gedurende het beraad een
nieuw stuk of feit van overwegend belang ontdekt, overeenkomstig artikel 772
van het Gerechtelijk Wetboek zelfs de
heropening der debatten kan vragen zolang het vonnis niet uitgesproken is; het
hof van beroep vaststelt dat eiser stukken en een conclusie neerlegde ter griffie en overmaakte aan verweerster v66r
de sluiting der debatten, zodat de bestreden beslissing niet wettig kon beslissen,
zonder tevens het recht van verdediging
van eiser te miskennen, dat de op 22
september 1989 aan verweerster doorgefaxte en op 25 september 1989 ter griffie
neergelegde stukken, uit het beraad
dienden te worden geweerd (schending
van de artikelen 737, 738, 740 en 772 van
het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging), minstens zulks niet wettig
kon beslissen zonder vast te stellen dat
hierin geen nieuwe feiten werden aangehaald (schending van diezelfde bepaling);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 747 van het Gerechte!ijk Wetboek tot
op de zitting conclusies kunnen worden
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genomen, dewelke de rechter voor gezien dient te ondertekenen en waarop hij
verplicht is te antwoorden; te dezen, zoals door het hof van beroep vastgesteld,
de conclusies van eiser werden doorgefaxt aan verweerster op 22 september
1989 en ter griffie van het hof van beroep neergelegd op 25 september 1989,
hetgeen gold als betekening; deze conclusies derhalve dee! uitmaakten van de debatten, zodat het arrest dat beslist deze
conclusies uit de debatten te weren, terwijl zij v66r de zitting aan de tegenpartij
werden medegedeeld en reeds berustten
in het procedurebundel, er althans niet
werd nagegaan of zij geen nieuwe elementen bevatten, niet wettig met redenen is omkleed (schending van de artikelen 741, 746 en 747 van het Gerechtelijk
Wetboek) en tevens het recht van verdediging van eiser miskent;

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderdelen
als geschonden wetsbepalingen aileen bepalingen betreffende de behandeling en berechting van de vordering in eerste aanleg vermelden,
niet artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de toepassing van
de regels van het geding op de
rechtsmiddelen betreft;
Dat het arrest uitspraak doet over
de toepassing van die regels in hoger beroep;
Dat de aangevoerde miskenning
van het recht van verdediging niet
afzonderlijk kan worden onderzocht,
nu de voormelde wetsbepalingen ter
zake geldende regels van toepassing
van dat rechtsbeginsel inhouden;
Dat de onderdelen niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 mei 1991
1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Soetaert, eerste
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler
en Van Ommeslaghe.
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INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN - PERSONENBELASTING - IN
OVERLEG
MET
BEDRIJFSGROEPERINGEN
VASTGESTELDE FORFAITAIRE GRONDSLAGEN
VAN AANSLAG - WIJZIGING VAN DEZE FORFAITAIRE GRONDSLAGEN NA IND!ENING VA:N
AANGIFTE.

Art. 248, tweede lid, W.I.B. bepaalt niet
dat de in overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen vastgestelde forfaitaire grondslagen van aanslag binnen
de wettelijke termijn van aanslag niet
meer, in overleg met diezelfde groeperingen, door de administratie kunnen
worden aangepast of gewijzigd; de belastingplichtige wiens aangifte voor
het betrokken aanslagjaar reeds v66r
een aldus doorgevoerde wijziging was
ingediend, put hieruit niet het recht
om zijn belastbare bedrijfsinkomsten
te zien bepalen op basis van eerder
vastgestelde forfaitaire grondslagen
van aanslag.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. D'HONDT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F 1865 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1989
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als . volgt :
schending van de artikelen 240, 248 lid
1, (lees tweede lid) en 278 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen en
van artikel 1352 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het hestreden arrest heslist
dat de administratie haar hericht van
wijziging van 10 mei 1985 ten onrechte
motiveerde door te verwijzen naar een
aanvulling op het forfait die dateert van
na de door eiser (toekomstige verweerders) volgens het op 24 juli 1984 hestaande forfait ingediende aangifte (en van na
de eerste taxatie) waarin aan het hegrip
«
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"werkelijke ontvangsten" een correcte
hetekenis werd gegeven; dat het de gewestelijke directeur niet was toegelaten
om na de aangifte van eisers het hegrip
werkelijke ontvangsten anders te omschrijven dan in het forfait van 24 juli
1984 en dit met retroactieve kracht· dat
eisers hehhen geopteerd voor een f~rfai
taire aanslag op grand van de regels zoals deze hekend waren op het ogenhlik
van hun aangifte; dat door het forfait
aan te vullen of te wijzigen nadat eisers
hun aangifte hadden ingediend en deze
aanvulling of wijziging toe te passen op
eisers (toekomstige verweerders} waardoor de helasthare grondslag werd verhoogd, de regels van hehoorlijk hestuur
worden geschonden; dat de aangevochten directoriale heslissing evenmin op
deze aanvulling of wijziging kon steunen
om het hezwaar van eisers af te wijzen
en dienvolgens de voorziening in heroep
gegrond verklaart, dan wanneer de heslissing van het arrest dat de handelwijze van de administratie een daad van onhe_hoorlij_k hestuur is, neerkomt op een
m1skennmg van het krachtens artikel
248, lid 1, (lees tweede lid} van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen aan
de administratie toegekende recht om, in
overleg met de hetrokken hedrijfsgroeperingen, forfaitaire grondslagen van aanslag vast te stellen, vermits dit artikel
generlei heperking houdt om, mits nieuw
akkoord van de heide partijen achteraf
correcties, aanpassingen of v~rheterin
gen aan te hrengen aan een reeds voorheen rechtsgeldig gesloten forfaitaire
grondslag, voor zover het onderzoeksrecht dat krachtens artikel 240 van hetzelfde Wethoek aan de administratie
wordt toegekend nog niet uitgedoofd is
zodat ~oor te weigeren de aanvulling var:
12 apnl 1985 toe te passen om de inkomsten van toekomstige verweerders te ramen, het arrest - het onderzoeksrecht
van de administratie heeft miskend
(schending van artikel 240 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen}; ten onrechte aan de administratie het
recht ontzegt om, mits nieuw akkoord
van d: hetrokken hedrijfsgroepering,
aanvullmgen te maken op een voorheen
reeds goedgekeurde forfait en deze aanvullingen aan te wenden ter hepaling
van de helastingschuld (schending van
artikel 248, lid 1, (lees tweede lid} van
het Wethoek van de Inkomstenhelastingen} en dienvolgens het wettelijk vermoeden negeert dat zich hecht aan het
geheel van het forfait, met inhegrip van
de later overeengekomen aanvulling
(schending van artikel 1352 van het Bur-
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gerlijk Wetboek en van artikel 248, lid 1,
(lees tweede lid) van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen); - door de handelwijze van de administratie te toetsen
aan het begrip "onbehoorlijk bestuur ",
dit wil zeggen aan een criterium dat uitsluitend thuishoort in het Burgerlijk
recht, het Hof de bevoegdheid overschrijdt die hem toegekend is door artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bevoegdheid die ertoe
strekt om, in het kader van een geschilprocedure, de belastingschuld van de belastingplichtigen te bepalen uitsluitend
op grand van de beginselen vastgelegd in
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (schending van artikel 278 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen) >>:

Overwegende dat het bestuur, bij
gebreke van bewijskrachtige gegevens, ingevolge artikel 248, tweede
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vermag de winsten
van nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven te bepalen op basis
van forfaitaire grondslagen van aanslag die in overleg met de betrokken
bedrijfsgroeperingen zijn vastgesteld;
Dat de wetgever aldus aan de op
die wijze vastgestelde grondslagen
van aanslag een wettelijk vermoeden van juistheid heeft verbonden,
dat geldt tot tegenbewijs;
Overwegende dat uit het in artikel
248, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen bepaalde niet volgt dat de in overleg
met de betrokken bedrijfsgroeperingen vastgestelde forfaitaire grondslagen van aanslag, binnen de wettelijke termijn van aanslag, niet
meer in overleg met diezelfde groeperingen kunnen worden aangepast
en gewijzigd ten einde tot een juistere bepaling van de grondslagen
van aanslag te komen;
Dat een belastingplichtige wiens
belastbare inkomsten, bij gebrek
aan bewijskrachtige gegevens door
het bestuur, op grond van het bepaalde in artikel 248, tweede lid,
worden vastgesteld, uit de enkele
omstandigheid dat zijn aangifte voor

het aanslagjaar in kwestie reeds
was ingediend op het tijdstip dat de
tevoren
vastgestelde
forfaitaire
grondslagen van aanslag in overleg
met de betrokken bedrijfsgroepering
zijn gewijzigd, niet het recht put om
zijn belastbare bedrijfsinkomsten te
zien bepalen op basis van eerder
vastgestelde forfaitaire grondslagen
van aanslag;
Dat het arrest door anders te beslissen, op grond van « de regels
van behoorlijk bestuur >>, artikel 248,
tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het de voorziening van de verweerders ontvankelijk verklaart; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
3 mei 1991
1• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. Deconinck, Brussel.
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De directeur der belastingen, die uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren, past
geen door de wet verboden compensatie toe tussen een rechtmatig bevonden ontlasting en een ontoereikendheid van aanslag die zou zijn vastgesteld, wanneer hij om eigen redenen
de aanslag handhaaft op grand van de
materiele elementen die de taxatieambtenaar in aanmerking had genamen. (Art. 276, tweede lid, W.I.B.)
(POLLENTIER E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

ARREST

(A.R. nr. F 1886 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : « schending van artikelen 97 van
de Grondwet, 21, 1°, en 276, lid 2, van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
gecoi:irdineerd bij het Koninklijk Besluit
van 26 februari 1946, gewijzigd bij de
wetten van 26 juni 1976, 16 maart 1976,
en 3 november 1976, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor
de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging de door eisers in
cassatie ingediende bezwaarschriften tegen de aanslagjaren 1973 (kohierartikel
514866), 1974 (kohierartikel 515582) en
1975 (kohierartikel 714436) verwerpt op
volgende gronden : dat de gewestelijke
directeur terecht stelt dat uit de gegevens van het dossier niet kan worden afgeleid dat de betwiste inkomsten uit de
verhuring van gronden, waarop weekendhuisjes worden gelnstalleerd, een bedrijfsinkomen uitmaken van de P.V.B.A.
Pollentier, dat daarna zou worden uitgekeerd aan de werkende vennoot Georges
Pollentier; dat dezelfde overwegingen
gelden ten aanzien van het aanslagjaar
1975; dat dient te worden nagegaan of in
die omstandigheden de directeur niettemin de taxatie kon behouden op grand
van de overweging dat de huuropbrengsten van voormelde gronden een bedrijfsinkomen uitmaken in hoofde van eisers
zelf, meer bepaald een handelswinst; dat
voor de aanslagjaren 1973, 1974 en 1975
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de belasting van de bedrijfsinkomsten
verworven in het raam van een handelsonderneming zowel als deze verworven
door de persoonlijke arbeid van de deelgenoten in handelsvennootschappen, welke rechtspersoonlijkheid hebben onderscheiden van die der deelgenoten, haar
grondslag vindt in artikel 20, 1° W.I.B.;
dat voor deze aanslagjaren kan worden
aangenomen dat de directeur artikel 276,
lid 2, W.I.B. niet heeft geschonden doordat de belastingsgrondslag werd behouden, weze het om andere redenen dan
deze vermeld door de taxatieambtenaar,
terwijl, eerste onderdeel, eisers voor
de aanslagjaren 1973, 1974 en 1975 enerzijds belast waren geworden op grand
van inkomsten, die eiser als werkende
vennoot uit de p.v.b.a. Pollentier zou verworven hebben en anderzijds de gewestelijke directeur in zijn beslissing van 28
oktober 1986 aan eisers van deze aanslagen outlasting had verleend maar dan de
aanslagen als ontoereikend had beschouwd en eisers terug belast heeft op
grand van het feit dat eiser .dit inkomen
niet als werkende vennoot in de p.v.b.a.
Pollentier had verworven, maar rechtstreeks als zelfstandige verhuurder der
percelen; dat de gewestelijke directeur
dientengevolge ten onrechte een compensatie verwezenlijkt heeft tussen een
rechtmatig bevonden outlasting en een
ontoereikendheid van aanslag; dat het
feit dat het telkens om inkomsten gaat
die hun oorsprong vinden in de verhuring van percelen en belast worden op
grand van artikel 21, 1o W.I.B. daaraan
geen afbreuk doet (schending van artikelen 21, 1°, 276, lid 2, W.I.B.); "

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens artikel
276, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd door de wet van 16 maart 1976,
het de directeur van de belastingen
niet geoorloofd is in zijn beslissing
een rechtmatig bevonden ontheffing
te compenseren met een ontoereikendheid van aanslag die zou zijn
vastgesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser aanvankelijk als werkend vennoot van de P.V.B.A. Pollentier werd belast op de opbrengst
van de verhuring van gronden voor
het plaatsen van weekendhuisjes en
dat de directeur, na te hebben aan-
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genomen dat die opbrengst geen
toekenning uitmaakt aan een werkend vennoot van de genoemde vennootschap, beslist heeft dat de opbrengst een bedrijfswinst uitmaakte
van eiser persoonlijk;
Overwegende dat de directeur zodoende geen door de wet verboden
compensatie heeft doorgevoerd doch
om eigen redenen de aanslag heeft
gehandhaafd op grond van de materiele elementen die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Nr. 458

1o en zo Een voorziening in cassatie tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie van een provincieraad inzake gemeentebelastingen uitspraak
heeft gedaan op een vordering waarvan de waarde geen 10.000 frank bedraagt, moet worden ingesteld bij een
tot het Hof van Cassatie gericht en
vooraf aan de partij tegen wie de voorziening is gericht betekend verzoekschrift (1). (Art. 289, eerste en
tweede lid, W.I.B.)

(COOX T. STAD ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1911 N)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
3 mei 1991 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - GeJijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaten :
mrs. Houtekier en Claeys Bouuaert.
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1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

3 mei 1991
PROVINCIEEN
BELASTINGEN

GEMEENTEBELASTJNGEN - VOORZIENING IN
CASSATIE
VORMVEREISTEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORMEN - VORM EN BETEKENING VAN DE VOORZIENING IN CASSATIE - GEMEENTEBELASTINGEN.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 juli 1990 door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet inzake een aanslag
in de gemeentebelasting op het afhalen van huisvuil en het lozen van
afvalwaters, dienstjaar 1989;
Overwegende dat, nu de waarde
van de vordering geen 10.000 frank
bedraagt, zoals uit de stukken van
de rechtspleging blijkt, de beslissing, krachtens artikel 7, eerste lid,
van de wet van 23 december 1986
betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en
plaatselijke heffingen, niet vatbaar
is voor beroep bij het hof van beroep; dat luidens hetzelfde artikel 7,
tweede lid, de voorziening in cassatie te dezen moet worden ingesteld
« zoals inzake rijksinkomstenbelastingen », dit wil zeggen, overeenkomstig artikel 289, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, bij een tot
het Hof van Cassatie gericht en
vooraf aan de verweerder betekend
verzoekschrift;
Overwegende dat de door eiseres
ter griffie van de provincie Antwerpen op 24 augustus 1990 gedane ver(1) Cass., 13 okt. 1989, A.R. nr. F 1778 N
(A.C., 1989-90, nr. 92).
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klaring niet voldoet aan de voormelde vormvereisten;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
3 mei 1991 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdeliRgsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.

vallenvergoedingen door de arbeidsongevallenverzekeraar (1). (Art. 70 Arbeidsongevallenwet.)
3° Voor de rechtbank kan niet meer wor-

den tussengekomen nadat deze een
vordering reeds bij vonnis heeft toegewezen, ook al wordt daarbij voorbehoud verleend voor de vaststelling van
het bedrag maar is de zaak dienaangaande niet voor de rechter gebracht
(2). (Artt. 15, 16, 812 en 814 Ger.W.)
(VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX T. VAN HUFFELEN; VAN HUFFELEN T.
VERZEKERINGSKAS ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX)
ARREST

(A.R. nrs. 7200 en 7323)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:

Nr. 459
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1° ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLEGING - VER3ARING - STUITING - VORDERING VAN HET ZIEKENFONDS ALS GESUBROGEERDE IN DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN STUITING - ARBEIDSONGEVAL - VORDERING VAN HET ZIEKENFONDS ALS GESUBROGEERDE IN DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE.

3° TUSSENKOMST -

BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - TUSSENKOMST NA UlTSPRAAK.

1o en 2° De vordering van het zieken-

fonds, als gesubrogeerde in de rechten
van de getroffene, tot terugbetaling
door de arbeidsongevallenverzekeraar
van verleende prestaties stuit de verjaring niet van de vordering van de getroffene tot betaling van arbeidsonge-

De voorziening van de arbeidsongevallenverzekeraar komt op tegen de beslissing dat de verjaring van de vordering
van de getroffene gestuit is door de vordering die het ziekenfonds als haar gesubrogeerde tegen hem heeft ingesteld.
Het arbeidshof gaat uit van de rechtspraak van het Hof dat de vordering van
het ziekenfonds niet onderscheiden is
van die van haar 'verzekerde (3) en dat
de vordering van de getroffene derhalve
de verjaring van die van het ziekenfonds
stuit (4). Daaruit leidt het af dat omgekeerd de vordering van het ziekenfonds
ook de verjaring van die van de getroffene stuit.
Het arrest van 22 juni 1988 (5) beslist
evenwel dat de betaling door de indeplaatsgestelde de schuldvordering van de
gerechtigde doet overgaan. Daarom kan
de schuldenaar daarna de excepties die
hij tegenover de gerechtigde kan doen
gelden, niet meer tegen de indeplaatsgestelde inroepen, wat ook bij arrest van
23 februari 1990 (6) is beslist.
(1) en (2) Zie cone!. O.M.
(3) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5074 (A.C.,
1986-87, nr. 44), en 13 jan. 1989, A.R. nr. 7011
(A.C., 1988-89, nr. 284).
(4) Cass., 12 juni 1986, A.R. nr. 7414 (A.C.,
1985-86, nr. 642).
(5) A.R. nr. 6270 (A.C., 1987-88, nr. 652).
(6) A.R.

111'.

6714 (A.C., 1989-90,

111'.

388).
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Daaruit volgt eveneens dat, zo de vordering van de gerechtigde naar het ziekenfonds is overgegaan, de vordering
van het fonds geen invloed meer kan
hebben op de vordering die de gerechtigde nog tegen de arbeidsongevailenverzekeraar kan insteilen, m.n. voor het gedeelte van de vergoeding dat het ziekenfonds hem niet betaald heeft.
Die regel kan ook worden toegepast op
de stuiting van de verjaring; de verdering van het ziekenfonds, dat door de betaling van de vergoedingen aan zijn verzekerde in diens plaats treedt, stuit de
verjaring niet van de vordering die de
verzekerde als getroffene tegen de arbeidsongevailenverzekeraar instelt.
*
*

de wet niet toepasselijk is, zich beroept
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek.
In dergelijk geval, kunnen drie jaar
verlopen zonder dat er omtrent zijn
recht wordt beslist en de verjaring van
drie jaar beoogd in artikel 30 is verworven. Natuurlijk, wanneer er twijfel bestaat, is het voorzichtig met het oog op
de twee soorten van vergoeding te dagvaarden, maar er kan in aile geval geen
sprake zijn van de werkman deze dubbele procedure op te leggen >> (8).
In de door verweerster voorgestelde
rechtsgrond zie ik dan ook geen verantwoording van de bestreden beslissing.
Het tweede onderdeel van het middel
aangevoerd door de arbeidsongevailenverzekeraar is gegrond.

*
*

Verweerster betwist dat niet, maar
meent dat de beslissing niettemin naar
recht verantwoord blijft op grond van artikel 70 van de Arbeidsongevailenwet.
Luidens die bepaling kan de verjaring
oak worden gestuit « door een rechtsvordering tot betaling wegens het arbeidsongeval, gesteund op een andere rechtsgrond. » Een zodanige rechtsvordering is,
volgens haar, ook de vordering van het
ziekenfonds.
In mijn conclusie bij het arrest van 20
mei 1985 (7) heb ik inderdaad aangetoond dat het Hof deze bepaling niet eng
interpreteert. In aile besproken arresten
gaat het echter om vorderingen die door
de getroffene zelf zijn ingesteld. Er is
geen enkele aanwijziging dat het Hof deze rechtspraak zou uitbreiden tot vorderingen die niet strekken tot betaling van
arbeidsongevailenvergoedingen, maar tot
terugbetaling van vergoedingen die het
ziekenfonds heeft betaald met toepassing
van de ziekte- en invaliditeitswetgeving.
En de bedoeling van de wetgever is zeker niet geweest ook zodanige vorderingen als stuiting van de verjaring in aanmerking te nemen. De betrokken bepaling werd in de arbeidsongevailenwetgeving ingevoegd door de wet van 18 juni
1930. Zij werd in de memorie van toelichting verantwoord als volgt : << het gebeurt
dikwijls dat de getroffene, menende dat

----------------1
(7) A.R. nr. 4783 (A.C., 1984-85, nr. 563), met
cone!. O.!VI., in Antologie van de cassatierechtspraak in sociale zaken, nr. 78, biz. 559,
en R. W. 1985-87, 2688.

*

*

De voorziening van de getroffene is gericht tegen de beslissing dat haar tussenkomst niet ontvankelijk is.
Deze tussenkomst had zij voor de
rechtbank ingesteld nadat deze reeds uitspraak had gedaan. Eiseres acht haar
tussenkomst niettemin toelaatbaar, omdat het vonnis voorbehoud had verleend.
Dat neemt echter niet weg dat de zaak
op het ogenblik van de tussenkomst niet
aanhangig was bij de rechtbank. Dan
kan uiteraard niet in het geding worden
tussengekomen. Want tussenkomst veronderstelt toch een aanhangig geding.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ik concludeer tot de gedeeltelijke vernietiging van het arrest op grond van de
voorziening 7200 en tot de. verwerping
van de voorziening 7323.

ARREST

(A.R. nrs. 7200 en 7323)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, . op 21 december 1989
door het Arbeidshof te· Gent gewezen;
(8) Gedr. St., Kamer, 1927-28, nr. 98, biz. 36.
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Overwegende dat beide voorzieningen gericht zijn tegen hetzelfde
arrest en derhalve dienen te worden
gevoegd;
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest : 1. Linda
Van Huffelen op 10 september 1983
het slachtoffer was van een arbeidsongeval; 2. het Nationaal Verbond
van Socialistische Mutualiteiten,
ziekteverzekeraar van Van Huffelen,
bij dagvaarding van 28 juni 1984, de
veroordeling vorderde van Securex,
arbeidsongevallenverzekeraar,
tot
terugbetaling van de aan de getroffene uitgekeerde bedragen; 3. deArbeidsrechtbank te Gent, bij vonnis
van 15 november 1985, Securex, veroordeelde tot betaling van een provisioneel bedrag en aan het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten voorbehoud verleende « voor
de terugvordering der bedragen nog
niet gekend bij " het sluiten der debatten" en ( ... ) de zaak dienaangaande ( ... ) naar de bijzondere rol
van deze kamer (verwees) »; 4. Linda Van Huffelen op 15 januari 1986
een verzoekschrift neerlegde bij de
Arbeidsrechtbank te Gent, strekkende « tot vrijwillige tussenkomst in
het " geding " en tot het bekomen
van de wettelijke arbeidsongevallenvergoedingen vanwege de N.V. Securex »; 5. Securex op 28 februari 1986
hoger beroep instelde tegen het vonnis van 15 november 1985 van de
Arbeidsrechtbank te Gent; 6. het Arbeidshof te Gent, bij arrest van 21
mei 1987, het vonnis van de arbeidsrechtbank bevestigde ten aanzien
van Securex en van het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten; 7. Linda Van Huffelen, bij
dagvaarding van 15 oktober 1987
voor de Arbeidsrechtbank te Gent,
de veroordeling vorderde van Securex tot betaling van de wettelijke arbeidsongevallenvergoedingen;
Overwegende dat het arrest beslist, eensdeels, dat het door Van
Huffelen op 15 januari 1986 neergelegde verzoekschrift tot vrijwillige

897

tussenkomst niet ontvankelijk is,
en, anderdeels, dat de vordering van
Van Huffelen, ingeleid bij dagvaarding van 15 oktober 1987, tijdig
werd ingesteld, nu de vordering van
de in de plaats gestelde ziekteverzekeraar, het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten, ingesteld binnen drie jaar te rekenen
vanaf de datum van het arbeidsongeval, namelijk bij dagvaarding van
28 juni 1984, « van aard was de verjaring, ook ten voordele van getroffene, in casu Van Huffelen Linda, te
stuiten » en die stuiting << duurde (... )
gedurende de ganse duur van de
procedure, hetzij in casu tot aan de
uitspraak van het arbeidshof op 21
mei 1987 »;

I. Op de voorziening in de zaak
A.R. nr. 7200:
Overwegende dat, krachtens het
te dezen toepasselijke artikel 70,
§ 2, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling die
aan de rechthebbende op de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, de bij
die wet bepaalde prestaties heeft
toegekend, rechtens in de plaats van
de rechthebbende treedt tot beloop
van het bedrag van de verleende
prestaties, voor het geheel van de
sommen die onder meer krachtens
de arbeidsongevallenwetgeving verschuldigd zijn en die de bedoelde
schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;
Overwegende dat, ingevolge de indeplaatsstelling, de in de plaats gestelde verzekeringsinstelling zich
kan beroepen op alle rechtsgevolgen
verbonden aan de vorderingen die
door de rechthebbende zijn ingesteld en die v66r de indeplaatsstelling te zijnen voordele zijn ontstaan;
dat nochtans, nadat de verzekeringsinstelling in de plaats van de recht-
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hebbende is getreden, dit is te rekenen van de betaling die de schuldvordering doet overgaan, het vorderingsrecht bij de verzekeringsinstelling berust, zodat geen enkele proceshandeling van haar een invloed
kan hebben op de rechten van de
rechthebbende jegens diens schuldenaar;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de in de plaats gestelde
verzekeringsinstelling, het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten, bij dagvaarding van 28 juni
1984 de betaling vorderde van de
door haar aan de getroffene van het
arbeidsongeval, Linda Van Huffelen,
uitgekeerde bedragen;
Dat die vaststelling insluit dat de
betaling die de schuldvordering
deed overgaan, plaatsvond v66r 28
juni 1984:
Dat het arrest na die vaststelling
niet meer wettig kon oordelen dat
de dagvaarding van 28 juni 1984 van
het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten de verjaring
ook ten voordele van de getroffene
Van Huffelen, stuitte;
Dat het onderdeel gegrond is;
II. Op de voorziening in de zaak
A.R. nr. 7323 :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest : 1. de Arbeidsrechtbank te Gent bij vonnis
van 15 november 1985 uitspraak
deed over de vordering van het Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten, gesubrogeerd in de
rechten van eiseres, tegen de N.V.
Securex, deze laatste veroordeelde
tot betaling van een provisioneel bedrag en aan het Nationaal Verbond
van Socialistische Mutualiteiten
<< voorbehoud (werd) verleend voor
de terugvordering der bedragen nog
niet gekend bij " het sluiten der debatten" » met verwijzing van de
zaak << dienaangaande >> naar de bijzondere rol van de kamer; 2. eiseres
op 15 januari 1986 een verzoekschrift neerlegde bij dezelfde
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rechtbank << strekkende tot vrijwillige tussenkomst " in het geding " en
tot het bekomen van de wettelijke
arbeidsongevallenvergoedingen vanwege de N.V. Securex »; 3. << op het
ogenblik van de vrijwillige agressieve tussenkomst van (eiseres), reeds
vonnis was verleend en a fortiori de
debatten reeds waren gesloten en
dit op 4 oktober 1985 zoals blijkt uit
het zittingsblad (... ) en zoals zelfs
uitdrukkelijk blijkt uit het vonnis
dd. 15 november 1985 »; 4. << noch de
N.V. Securex, noch het Nationaal
Verbond van Socialistische Mutualiteiten de zaak terug op de zittingsrol hebben gebracht » en « de debatten desaangaande ook nooit (werden) heropend »;
Overwegende dat tussenkomst in
het geding geschiedt voor het gerecht waar de zaak aanhangig is;
Dat voor de rechtbank niet meer
kan worden tussengekomen nadat
deze de vordering reeds bij vonnis
heeft toegewezen, ook al wordt
daarbij voorbehoud verleend voor de
vaststelling van het bedrag maar de
zaak dienaangaande niet voor de
rechter is gebracht;
Dat het arrest op grond van de
voornoemde vaststellingen wettig
beslist dat het verzoekschrift tot
vrijwillige tussenkomst van 15 januari 1986 niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, voegt de zaken
A.R. nrs. 7200-7323; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de bij dagvaarding
van 15 oktober 1987 door Linda Van
Huffelen tegen de Verzekeringskas
Arbeidsongevallen Securex ingestelde vordering; verwerpt de voorziening in de zaak A.R. nr. 7323; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het

Nr. 460

gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt de Verzekeringskas Arbeidsongevallen Securex in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
6 mei 1991 - 3e kamer - Vaarzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende canclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advacaten: mrs. Claeys-Bouuaert en De Gryse.
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GEBREK AAN URGEN-

GEVOLG.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

-

BURGERL!JKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - KORT GEDING
-- GEBREK AAN URGENTIE - GEVOLG.

(VAN MECHELEN T. GESUBSIDIEERDE VRIJE
SCHOOL VOOR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. 7363)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1990 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

Overwegende dat het arrest rekening houdt met wat zich heeft voorgedaan sedert de beroepen beslissing werd uitgesproken en vaststelt
« dat er geen urgentie meer is en
dat de oorspronkelijke eis in kart
geding zonder voorwerp is geworden
in het kader van een kort geding »;
dat het oordeelt dat het arbeidshof
« bij gebrek aan urgentie niet bevoegd is om nog kennis te nemen
van de inhoud van de oorspronkelijke eis in kart geding die trouwens
zonder voorwerp is geworden in het
kader van een kort geding >>; dat
het, na te hebben overwogen '' dat
de bestreden beschikking dan ook
geen gevolgen meer kan ressorteren
en dient teniet gedaan », beslist
« dat in toepassing van artikel 643
van het Gerechtelijk Wetboek de
zaak dient verwezen naar de bevoegde bodemrechter »;
Overwegende dat de rechter in
kort geding die oordeelt dat het geval niet meer spoedeisend is en dat
de vordering in kort geding zonder
voorwerp is geworden, aldus zijn
rechtsmacht volledig uitoefent;

1o en 2° De vaarzitter in kart geding die

aardeelt dat bet geval niet meer spaedeisend is en dat de vardering in kart
geding derhalve zander vaarwerp is
gewardPn, aefent zijn rechtsmacht valledig uu en kan de zaak niet naar een
andere rechter verwijzen (1). (Artt. 584
en 643 GerW.)
(1) Zie Cass., 11 mei 1990, A.R. nr. 7089
(A.C., 1989-90, nr. 537).

Dat hieruit volgt dat in zulk een
geval de rechter de zaak niet naar
een andere rechter kan verwijzen;
Overwegende dat het arrest, door
het tegenovergestelde te beslissen,
de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de zaak
verwijst naar de Arbeidsrechtbank
te Antwerpen; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
6 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

Nr. 461
3•

KAMER -

ZIEKTE- EN
KERING -

6 mei 1991

!NVALIDITEITSVERZE-

ARBEIDSONGESCHIKTHEID INVALIDITEITSUITKERING - GENEESKUNDIGE RAAD VOOR INVALIDITEIT - BEVOEGDHEID.

De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
is niet bevoegd om de arbeidsongeschiktheid vast te stellen gedurende
een periode dat de verzekerde geen
aanspraak op invaliditeitsuitkering
kan maken, omdat zijn staat van invaliditeit gedurende meer dan drie
maanden onderbroken is (1). (Artt. 42,
eerste lid, 1°, 50, tweede lid, en 51, eerste lid, Z.I.V.-wet.)
(1) Zie Cass., 6 sept. 1982, A.R. nr. 6540
(A.C., 1982-83, nr. 11).

Nr. 461

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. SAP)
ARREST

(A.R. nr. 7422)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1988 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : « schending van de artikelen 17,
18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
42, 1o, 46, lid 1, 48, lid 1, 50, lid 1 en 2,
51, lid 1, 52, lid 1, 56, § 1, lid 1, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wetten van 27 juni
1969, 5 juli 1971 en 5 januari 1976 en bij
de koninklijke besluiten nr. 22 van 23
maart 1982, nr. 176 van 30 december
1982, en v66r de wijziging bij het koninklijk besluit nr. 422 van 23 juli 1986, 48, 5°,
54, 3°, van het koninklijk besluit van 4
november 1963 tot uitvoering van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22
december 1969, 7, 15, lid 1, van het koninklijk besluit van 31 december 1963
houdende verordening op de uitkeringen
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij reglement van
2 februari 1972,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming voor recht zegt
dat verweerder terug meer dan 66 % arbeidsongeschikt werd in de zin van artikel 56 van de wet van 9 augustus 1963
vanaf 15 maart 1985 tot en met 13 mei
1985 en verder arbeidsongeschikt bleef
van 13 mei 1985 tot en met 30 juni 1985
op de volgende gronden : " Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de deskundige in huidig geschil, dat zich afspeelt
tussen (verweerder en eiser), de arbeidsongeschiktheid van verweerder niet erkent over de periode van 19 september
1984 tot 13 mei 1985, dus de periode van
15 maart 1985 tot 13 rnei 1985 inbegrepen, terwijl anderzijds de adviserend geneesheer van de rnutualiteit zijn arbeidsongeschiktheid wel erkende over deze
laatste periode van 15 maart 1985 tot 13
mei 1985. Gezien deze beslissing getroffen werd door de adviserend geneesheer
van de mutualiteit, welke laatste hier
niet in zake is, heeft (verweerder) er wel
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belang bij door een gerechtelijke uitspraak te horen zeggen tegenover (eiser)
dat zijn arbeidsongeschiktheid erkend
wordt vanaf 15 maart 1985 tot 13 mei
1985, terwijl (eiser) akkoord · gaat dat
(verweerder) verder arbeidsongeschikt
was van 13 mei 1985 tot 30 juni 1985 ",

terwijl verweerder in staat van invaliditeit erkend was tot 19 september 1984;
dat de invaliditeit van verweerder niet
erkend werd over de periode van 19 september 1984 tot 15 maart 1985; dat de adviserend geneesheer de arbeidsongeschiktheid van verweerder opnieuw erkende vanaf 15 maart 1985; dat deze
arbeidsongeschiktheid een primaire arbeidsongeschiktheid was en geen staat
van invaliditeit vermits het tijdperk van
de invaliditeit op 15 maart 1985 langer
dan 3 maanden onderbroken was geweest; dat het bestreden arrest dan ook
ten onrechte beslist heeft om eiser te
doen erkennen dat verweerder meer dan
66 % arbeidsongeschikt werd in de periode van 15 maart tot en met 30 juni 1985,
vermits dit een periode was van primaire arbeidsongeschiktheid; dat de Geneeskundige Raad voor invaliditeit als orgaan van eiser immers onbevoegd is om
die periode van primaire arbeidsongeschiktheid vast te stellen; dat eiser dan
ook niet kon veroordeeld worden om die
periode te erkennen vermits hij daartoe
onbevoegd was (schending van artikel
42, 1°, 50, leden 1 en 2, 51, lid 1, 52, lid 1,
56, § 1, lid 1, wet 9 augustus 1963, 48, 5°,
54, 3°, koninklijk besluit 4 november
1963); dat de erkenning van die periode
van primaire arbeidsongeschiktheid immers behoort tot de bevoegdheid van de
adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling, die geen orgaan is van eiser (schending van artikelen 46, lid 1, 48,
lid 1, 50, lid 2, 56, § 1, lid 1, wet 9 augustus 1963, 7, 15, lid 1, koninklijk besluit 31
december 1963); dat verweerder er in ieder geval geen enkel belang bij had om
hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de eerste rechter ten einde zijn
primaire arbeidsongeschiktheid van 15
maart 1985 tot 13 mei 1985 tegen eiser te
doen erkennen vermits eiser onbevoegd
was om die primaire arbeidsongeschiktheid te erkennen en vermits die erkenning derhalve voor verweerder geen enkel voordeel kon hebben en vermits die
periode van primaire arbeidsongeschiktheid bovendien reeds er kend geworden
was door de adviserend geneesheer van
zijn verzekeringsinstelling (schending
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van artikelen 17, 18 en 1042 Gerechtelijk
Wetboek) ,, :

Overwegende dat het arrest de beslissing van de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit van eiser bekrachtigt, volgens welke verweerder vanaf 19 september 1984 niet meer arbeidsongeschiktheid was in de zin
van artikel 56 van de ziekte- en invaliditeitswet;
Dat het arrest vaststelt dat de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van verweerder deze
opnieuw arbeidsongeschikt heeft erkend vanaf 15 maart 1985 tot 13 mei
1985, en dat het, overeenkomstig het
advies van de door het arbeidsgerecht aangestelde deskundige, beslist ten aanzien van eiser dat verweerder arbeidsongeschikt was, in
de zin van artikel 56 van de ziekteen invaliditeitswet, vanaf 15 maart
1985 tot en met 30 juni 1985;
Overwegende dat, krachtens artikel 50, tweede lid, van de ziekte- en
invaliditeitswet, het tijdvak van invaliditeit wordt onderbroken wanneer de gerechtigde gedurende drie
maanden of langer niet meer de
staat van invaliditeit bezit bedoeld
in artikel 56 van dezelfde wet; dat
daaruit volgt dat de gerechtigde die
na zo een periode opnieuw arbeidsongeschikt wordt erkend, zich alsdan bevindt in de staat van primaire
arbeidsongeschiktheid bepaald bij
de artikelen 46 en 56 van de bedoelde wet;
Dat uit het in artikel 48 van de
ziekte- en invaliditeitswet bepaalde
blijkt dat de beslissing omtrent het
bestaan van de staat van primaire
arbeidsongeschiktheid enkel toekomt aan de adviserend geneesheer
van de verzekeringsinstelling van de
gerechtigde, zodat eiser zodanige
staat niet vermag te erkennen noch
de duur ervan vast te stellen;
Overwegende dat het arrest derhalve al de voormelde wetsbepalingen schendt, door te dezen verweerders vordering tegen eiser gegrond
te verklaren en, ten aanzien van
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laatstbedoelde, te beslissen dat verweerder, wiens staat van invaliditeit
op 19 september 1984 een einde
nam, vanaf 15 maart 1985 tot en met
30 juni 1985 arbeidsongeschikt was
in de zin van artikel 56 van de ziekte- en invaliditeitswet;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat het eerste middel geen nader onderzoek behoeft,
aangezien het niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het ten
aanzien van eiser voor recht verklaart dat verweerder vanaf 15
maart 1985 tot en met 13 mei 1985
en verder van 13 mei 1985 tot 30 juni 1985 arbeidsongeschikt was in de
zin van artikel 56 van de ziekte- en
invaliditeitswet; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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2° BETEKENING EN KENNISGEVING
- ALGEMENE BEGRIPPEN - DIENSTPLICHTZAKEN - HOGE MILITIERAAD - HOGER BEROEP VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR KENNISGEVING AAN DE DIENSTPLICHTIGE VERZUIM.

3° HOGER BEROEP -

DIENSTPLICHTZAKEN - HOGE MILITIERAAD - HOGER BEROEP VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR KENNISGEVING AAN DE DIENSTPLICHTIGE VERZUIM.

1°, 2° en 3° Kennisgeving aan de dienst-

plichtige van het hager beroep dat de
provinciegouverneur bij de Hoge Militieraad instelt tegen de beslissing van
de militieraad, is niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven; verzuim
van deze rechtsvorm doet niet af aan
de ontvankelijkheid van het hager beroep (1). (Art. 34 Dienstplichtwet.)
(DEVRIENDT)
ARREST

(A.R. nr. M 759 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 januari 1991
door de Hoge Militieraad gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;

Over het eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 34, tweede lid, van de Dienstplichtwet, de provinciegouverneur
een afschrift van zij n akte van beroep tegen de beslissing van de militieraad aan de dienstplichtige notificeert;
Dat die notificatie, die onderscheiden is van het instellen van het hager beroep, niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven; dat verzuim van die rechtsvorm aan de
ontvankelijkheid van het hager beroep niet afdoet;
Dat het middel faalt naar recht;

1° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - RECHTSPLEGING - HOGE IVIILITIERAAD - HOGER BEROEP VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR KENNISGEVING AAN DE
DIENSTPLICHTIGE - VERZUIIVI.

(1) Zie Cass., 11 feb. 1985, A.R. nr. M 378 F
(A.C., 1984-85, nr; 345), FETIWEIS, 1Vlanuel de
procedure civile, nr. 763.
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
6 mei 1991 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, procureur-generaal.

(VAN AELST)

(A.R. nr. 4343}

7 mei 1991 - ze kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Farrier - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Y.
Vanneste, Brussel.

Nr. 463
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Nr. 464
1° MISDRIJF -

RECRTVAARDIGING EN
VERSCRONING - RECRTVAARDIGING - ONBEOVERKOMELIJKE RECRTSDWALING GRIP.

2° MISDRIJF

RECRTVAARDIGING EN
VERSCRONING - RECRTVAARDIGING - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECRTER
TOEZICHT VAN RET ROF.

3° CASSATIE -

BEVOEGDREID VAN RET
ROF - ALGEMEEN - STMFZAKEN - RECRTVAARDIGINGSGROND- BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECRTER - TOEZICRT VAN RET
ROF.

1° Een rechtsdwaling kan wegens bepaalde omstandigheden door de rechter
slechts als onoverkomelijk worden beschouwd, wanneer uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan; de eenvoudige aanvoering
dat de beklaagde slechts werd geadviseerd, zelfs door een geschikt persoon,
kan niet volstaan (1}.
2° en 3° De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar het bestaan van een door
de beklaagde als rechtvaardigingsgrond aangevoerde onoverkomelifke
rechtsdwaling, doch het staat aan het
Hof na te gaan of de door hem vastgestelde feiten de gevolgtrekkingen die
hij in rechte eruit afleidt, verantwoorden (2}.

ze

KAMER -

8 mei 1991

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING - CORRECTIONELE RECRTBANK TE EUPEN - VERWIJZING
NAAR EEN ANDERE RECRTBANK.

Wanneer het Hof van Cassatie, op het
verzoek van de procureur des Konings
strekkende tot verwijzing van een bij
de Correctionele Rechtbank te Eupen
aanhangige zaak naar een andere
rechtbank, vaststelt dat de correctionele rechtbank onmogelijk kan worden
samengesteld zonder bij sommige partijen en derden gewettigde verdenking
te wekken m.b.t. de onpartijdigheid en
de objectiviteit van de beslissing, verwijst het de zaak naar een andere correctionele rechtbank (1). (Art. 544 Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN IN ZAKE
BRAMMERTZ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8977)

HET HOF; - Gelet op het in het
Duits gestelde en op 19 maart 1991
op de griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift dat ertoe strekt
(1) Zie Cuss., 24 jan. 1989, A.R. nr. 3048

(1) en (2) Cass., 29 nov. 1976 (AC., 1977, 359).

(AC., 1888-89, nr. 306).
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een zaak op grond van gewettigde
verdenking te verwijzen naar een
andere rechtbank;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter waarbij wordt beslist dat de rechtspleging vanaf de
terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;
Overwegende dat verzoeker uiteenzet dat de Correctionele Rechtbank te Eupen naar aanleiding van
een op 29 oktober 1989 te Eupen gebeurd verkeersongeval in hoger beroep kennis genomen heeft van de
vervolgingen die zijn ingesteld tegen
Henri Berens (Nederlander), geboren op 1 september 1951 te Maastricht (Nederland), aldaar wonende
Printerdreef 26, zonder gekende
woonplaats in Belgie, beklaagde, en
tegen de firma Schulink Agenturen
B.V., gevestigd te Maastricht (Nederland), St. Monuphsweg, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, tegen wie verschillende personen zich
burgerlijke partij hebben gesteld,
onder meer Serge Brammertz, geboren op 17 februari 1962 te Eupen, aldaar wonende rue Haute 37; dat de
Politierechtbank van het kanton Eupen op 9 november 1990 Henri Berens heeft veroordeeld tot een geldboete van 100 frank wegens overtreding van artikel 34, 1°, van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968,
alsook tot een geldboete van 25 frank
wegens overtreding van de artikelen
10.1.1° van het koninklijk besluit van
1 december 1975, 418 en 420 van het
Strafwetboek; dat de firma Schulink
Agenturen B.V. burgerrechtelijk aansprakelijk is verklaard voor de geldboeten en de kosten waarin Henri
Herens is verwezen, en, hoofdelijk
met de beklaagde, is veroordeeld tot
betaling van vergoedingen aan de
burgerlijke partijen; dat Henri Berens, Schulink Agenturen B.V., alsook het openbaar ministerie hoger
beroep hebben ingesteld tegen dat
vonnis; dat, aangezien Serge Brammertz, burgerlijke partij, het ambt
van substituut-procureur des Konings uitoefent te Eupen, alle rechters van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Eupen van oordeel zijn dat
zij in die zaak geen zitting zouden
kunnen houden zonder bij de partijen Berens en Schulink Agenturen
B.V. twijfel te wekken m.b.t. hun onpartij digheid;
Overwegende dat uit de aan het
Hof ter beoordeling voorgelegde gegevens blijkt dat de correctionele
rechtbank, die kennis genomen
heeft van de vervolgingen, in de onmogelijkheid verkeert om in de
zaak uitspraak te doen zonder bij
sommige partijen en bij derden gewettigde verdenking te doen ontstaan m.b.t. de onpartijdigheid en
de objectiviteit van de beslissing;
Dat het verzoek moet worden ingewilligd en de zaak naar een andere correctionele rechtbank moet
worden verwezen;

Om die redenen, verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Verviers.
8 mei 1991 -2° kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN CASSAT IE -

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN - BESCH!KK!NG TOT
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VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK - BESCHIKKING TOT HANDHA·
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP TEGEN DIE BESCHIKKING - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK EN
BESCHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS - ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP.

3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BESLISSINGEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
EN BESCHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS - ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP.

4° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BESLISSINGEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
EN BESCHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS - HOGER BEROEP
- TERMIJN VOOR UITSPRAAK.

1° Ontvankelijk is het cassatieberoep te-

gen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet
over de ontvankelijkheid van het hager beroep tegen een beschikking van
de raadkamer die, na de verdachte
naar de correctionele rechtbank te
hebben verwezen, beslist heeft dat die
in voorlopige hechtenis blijft (1). (Impliciet.) (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
(1) V66r de inwerkingtreding van de Wet
Voorlopige Hechtenis 1990 verklaarde het Hof
niet ontvankelijk het cassatieberoep dat de
verdachte v66r de eindbeslissing had ingesteld
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen
over een geschil inzake de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten, het hoger beroep van de
verdachte tegen de beschikking tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank die weigerde
of verzuimde hem in vrijheid te stellen, niet
ontvankelijk verklaarde (Cass., 21 feb. 1990,
A.R. nr. 8425 A.C., 1989-90, nr. 377). Het Hof
oordeelde immers dat de vetwijzing van de
aangehouden verdachte slechts een onderdeel
was van de tenuitvoerlegging van de verwijzingsbeslissing (die geen eindbeslissing is in de
zin van art. 416 Sv.) en dat zij los stond van
het afzonderlijke geding betreffende de voorlopige hechtenis, dat geregeld werd door de Wet
Voorlopige Hechtenis 1874 en waarin een onmiddellijk cassatie beroep ontvankelijk was.

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)

2° en 3° Niet ontvankelijk is het hager
beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die, na
hem naar de correctionele rechtbank
te hebben verwezen, beslist dat hij
aangehouden blijft (2). (Art. 30, § 1,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
4° De kamer van inbeschuldigingstelling
is niet gebonden aan de door art: 30,
§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990
voorgeschreven termijn van vijftien
dagen, wanneer zij uitspraak doet op
het hager beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer die, na hem naar de correctionele
rechtbank te hebben verwezen, beslist
dat h1j in voorlopige hechtenis blijft.
(BULTOT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9108)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat, in strijd met de
bewoordingen van de voorziening,
het arrest geen uitspraak doet over
een hoger beroep van eiser tegen de
beschikking van de raadkamer die
hem naar de correctionele rechtbank verwijst; dat de bestreden beslissing uitspraak doet over het hoger beroep dat hij heeft ingesteld
(Vervolg noot van vol'ige kolom.)
Art. 26, § 3, van de Wet Voorlopige Hechtenis 1990 maakt evenwel van de beschikking
waarbij uitspraak wordt gedaan over de voorlopige hechtenis een beslissing die los staat
van de beslissing tot verwijzing naar de correctionele rechtbank. Het hierboven bedoelde
arrest neemt impliciet aan dat het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen
die afzonderlijke beslissing, terstond ontvankelijk is.
(2) Zie, v66r de inwerkingtreding van de Wet
Voorlopige Hechtenis 1990, Cass., 10 feb. 1988,
A.R. nr. 6527 (A.C., 1987-88, nr. 359). Noch art.
26, noch art. 30 van die wet, noch het door die
wet gewijzigde art. 135 Sv., kennen aan dG verdachte een recht van boger beroep toe dat
hem onder de vroegere wet was ontzegd.
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tegen de overeenkomstig de wet afzonderlijk
gewezen
beschikking
waarbij, na de regeling van de procedure, wordt beslist dat hij in hechtenis zal blijven, en dat hoger beroep niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis geen enkel recht van hoger beroep toekent aan de verdachte, die in staat van hechtenis naar
de correctionele rechtbank wordt
verwezen, aangezien hij de mogelijkheid heeft een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling in te dienen
bij de met de kennisneming van de
zaak belaste rechtbank;
Dat het hof van beroep niet gebonden was aan de termijn van artikel 30, § 3, van die wet;
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.
8 mei 1991 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Cherchi, Brussel.
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VOORWAARDE.

10 mei 1991

BORG -

GEHOUDENHEID

De gehoudenheid van de borg voor de
schuld waarvoor hij zich borg heeft gesteld, hangt niet af van het vereiste
dat eerst de hoofdschuldenaar uitgewonnen is (1). (Art. 202 B.W.)
{AMBERES DIAMONDS MANUFACTURERS PRODUCERS P.V.B.A. E.A. T. DECOLVENAERE)
ARREST

(A.R. nr. 7081)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 2011, 2021, 2022, 2023 en
2024 van het Burgerlijk Wetboek, 1413
en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van tweede eiser
om de intrekking te bevelen van de beschikking op eenzijdig verzoekschrift
verleend door de beslagrechter te Antwerpen op 25 maart 1986, waarbij aan
verweerder toelating verleend werd lastens tweede eiser bewarend beslag op
roerend goed te leggen voor een bedrag
van 13.147.380 frank en om voor recht te
zeggen dat deze intrekking als opheffing
zal gelden van het bewarend beslag op
roerend goed gelegd bij exploot van het
ambt van gerechtsdeurwaarder C. Somers te Antwerpen op 26 maart 1986 en
om verweerder te veroordelen aan tweede eiser te betalen een schadevergoeding
van 100.000 frank, ongegrond verklaart
op grand dat het in deze beslagprocedure
irrelevant is of tweede eiser al dan niet
handelaar is, of hij zich a! dan niet in
het kader van zijn beroepsactiviteiten
borg heeft gesteld, dat het ook irrelevant
is dat een borgstelling slechts een bijkomstig contract is, of dat artikel 2021
van het Burgerlijk Wetboek zou moeten
toegepast worden; dat immers de persoonlijke borgstelling van tweede eiser
voldoende is om te beantwoorden aan de
zekere, opeisbare, vaststaande of voor
een voorlopige raming vatbare schuldvordering,
(1) H. DE PAGE, Traite de droit civil beige, a!.
VI, « Les Suretes », nr. 835; G. DE LEVAL, Traite
des saisies, nr. 155 en noot 1256.
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terwijl de borg jegens de schuldeiser
niet tot betaling gehouden is dan bij gebreke van de hoofdschuldenaar, wiens
goederen vooraf rnoeten worden uitgewonnen wanneer de borg dit vordert met
toepassing van artikel 2021 van het Burgerlijk Wetboek; het arrest dan ook ten
onrechte beslist dat het irrelevant is of
artikel 2021 van het Burgerlijk Wetboek
zou moeten toegepast worden en dat de
persoonlijke borgstelling van tweede eiser voldoende is om te beantwoorden
aan de opeisbare schuldvordering; de
schuld van tweede eiser, indien zijn
voorrecht van uitwinning ingevolge artikel 2021 van het Burgerlijk Wetboek toegepast wordt, immers niet opeisbaar is
zolang de hopfdschuldenaar niet is uitgewonnen (schending van van de artikelen
2011, 2021, 2022, 2023 en 2024 van het
Burgerlijk Wetboek) en het arrest, zonder die toepassing te onderzoeken, niet
wettelijk toelating kan geven om bewarend beslag te leggen wegens die schuldvordering waarvan de opeisbaarheid
geenszins vaststond en die evenmin zeker of vaststaand was (schending van de
artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat eiser er zich in
zijn conclusie toe beperkte aan te
voeren dat de borg niet tot betaling
gehouden is « bij gebreke van de
schuldenaar, wiens goederen vooraf
moeten worden uitgewonnen », en
dat derhalve « de gebeurlijke schuldvordering opzichtens de borg niet
zeker, vaststaand en opeisbaar is zolang de hoofdschuldenaar niet is uitgewonnen »;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
10 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en
Biitzler.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
- WETTIGE VERDENKING- AFWJJZING VAN
HET VERZOEK.

De enkele omstandigheid dat de advocaat, tuchtrechtelijk vervolgd voor de
raad van zijn orde, deze laatste heeft
gedagvaard tot betaling van schadevergoeding op grand van een !out die de
raad zou hebben begaan in de regeling
van zijn beroepsbelangen, heeft niet
tot gevolg dat bij hem en bij derden
een wettige verdenking zou kunnen
ontstaan betreffende de volstrekte objectiviteit en onpartijdigheid van de
door de raad te zijnen aanzien te wijzen tuchtrechtelijke beslissing.
(M ... )

Overwegende dat de gehoudenheid van de borg voor de schuld
waarvoor hij zich borg gesteld heeft,
niet afhangt van het vereiste dat
eerst de hoofdschuldenaar uitgewonnen is;
Dat het arrest derhalve het bovenverrnelde verweer van eiser terecht
verwerpt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

ARREST

(A.R. nr. 7583)

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en door mr. Th. Delahaye, advocaat bij het Hof, ondertekende verzoekschrift dat op 19
februari 1991 ter griffie van het Hof
is neergelegd en waarin verzoeker
vraagt dat de tegen hem ingestelde
tuchtrechtelijke vervolging wordt
onttrokken aan de raad van de Orde
van Advocaten van de balie te X ... ;
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt: 1. dat verzoeker de
ra.ad van de Orde op 27 augustus
1990 heeft gedagvaard tot betaling
van 3.500.000 frank op grond van
een fout die de raad van de Orde of
een stafhouder ad hoc zou hebben
begaan bij de afhandeling van een
betwisting tussen de vennoten van
een vennootschap van advocaten;
2. dat verzoeker gedagvaard werd
op 28 januari 1991 om te verschijnen voor de raad van de Orde te X. ..
om zich te verdedigen op de volgende tuchtvervolging : " Als advocaat, ingeschreven op het tableau
van de Orde van advocaten te X ... ,
inbreuk te hebben gepleegd op de
eer van de orde van advocaten, de
beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het
beroep ten grondslag liggen, door
nagelaten te hebben de baliebijdrage voor het gerechtelijk jaar
1990-1991 te vereffenen ondanks
herinneringen dd. 16 november en
18 december 1990 »;
Overwegende dat de klachten van
verzoeker hierop neerkomen dat de
raad van de Orde tegen hem niet
onpartijdig of onafhankelijk zou
kunnen optreden noch als onpartijdig of onafhankelijk door derden
zou kunnen worden beschouwd nu
de rekwestrant de raad heeft gedagvaard tot betaling van schadevergoeding op grond van een fout die de
raad zou hebben begaan in de regeling van zijn beroepsbelangen;
Overwegende dat de feiten waarvoor verzoeker tuchtrechtelijk werd
vervolgd, niets uitstaande hebben
met de betwisting gerezen tussen de
raad van de Orde en verzoeker betreffende de wijze waarop een
« stafhouder ad hoc >> voorlopig de
geschillen regelde tussen verzoeker
en zijn vennoten;
Dat de enkele omstandigheid dat
verzoeker tegen de raad een geding
heeft ingesteld, niet tot gevolg heeft
dat bij de rekwestrant en bij derden
een wettige verdenking zou kunnen

Nr. 468

ontstaan betreffende de volstrekte
objectiviteit en onpartijdigheid van
de door de raad te wijzen beslissing;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, wij st het verzoek
af; veroordeelt verzoeker in de kosten.
10 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter · Verslaggever: de h. Verougstraete- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Delahaye.

Nr. 468
3e KAMER - 13 mei 1991

ONDERWIJS -

UNIVERSITAIR ONDERWIJS
- VRIJE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN PERSONEELSTATUUT - DRAAGWIJDTE.

Het statuut van het personeel van de
vrije gesubsidieerde universitaire instellingen mag afwijken van de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwetgeving, in zoverre die afwijkingen
nodig z1jn om het statuut gelijkwaardig te maken aan dat van het personeel van de universitaire instellingen
van de Staat (1), ongeacht of die afwijkingen de werknemers ten goede Jwmen. (Art. 41, wet 27 juli 1971.)
{1) Cass., 11 okt. 1982, A.R. nr. 3440 (A.C.,
1982-83, nr. 105).
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(« FACULTE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE
MONS "• IN 'T KORT : « FUCAM » V.Z.W.
T. CAPRON)

ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8932)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1989
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 41 van de wet van 27 juli 1971 op
de financiering en de controle van de
universitaire instellingen,
doordat het arrest, nu het vaststaat
dat de partijen het erover eens waren
dat hun toestand inzonderheid werd geregeld door het " statuut van het wetenschappelijk personeel (van de FUCAM)
van 29 juni 1977, dat op 1 januari 1972 in
werking is getreden ''• meer bepaald
« door de artikelen 11 tot 17, 72 en 73 ervan "• dat dit statuut werd opgesteld ter
uitvoering van artikel 41 van de wet van
27 juli 1971, en dat het de gelijkwaardigheid verwezenlijkte « met het statuut
vastgesteld ... voor het personeel van de
universitaire inrichtingen van de Staat
... " als vereist bij die bepaling, beslist
dat « die bepaling (artikel 41) van dwingend recht is ten voordele van de werknemer (...) en dat het gelijkwaardig statuut dus alleen mag afwijken van de
dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 in zoverre die afwijkingen noodzakelijk zijn
om - ten gunste van de werknemer de vereiste gelijkwaardigheid te verwezenlijken ... »,
terwijl, volgens artikel 41 van de wet
van 27 juli 1971 : « Bij beslissing van hun
raad van beheer stellen de door de Staat
gesubsidieerde universitaire instellingen,
voor hun personeel, een statuut vast dat
gelijkwaardig is aan het statuut vastgesteld door de wetten en reglementen
voor het personeel van de universitaire
instellingen van de Staat »; die dwingende wetsbepalingen de betrokken universitaire instellingen ertoe verplicht een
statuut vast te stellen dat - om de vereiste gelijkwaardigheid te verwezenlijken met het statuut van de universitaire
inrichtingen van de Staat - mag afwijken van de dwingende bepalingen van
de algemene wet op de arbeidsovereen-
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komsten; die dwingende bepaling geen
dwingende bepaling « ten voordele van
de werknemer » is; de geldigheid van de
door die bepaling geoorloofde afwijkingen van de Arbeidsovereenkomstenwet
niet onderworpen is aan de vereiste dat
de opgelegde gelijkwaardigheid « ten
voordele van de werknemer " wordt verwezenlijkt; daaruit volgt dat het arrest
dat vaststelt dat het statuut van het wetenschappelijk personeel van eiseres de
bij artikel 41 van de wet van 27 juli 1971
voorgeschreven gelijkwaardigheid verwezenlijkte, niet zonder schending van die
bepaling kon beslissen dat de geldigheid
van dat statuut onderworpen is aan de
vereiste dat het alleen afwijkingen op de
wet van 3 juli 1978 bevat die gunstig zijn
voor de werknemer en dat elke afwijking die niet aan die vereiste voldoet
« zonder voorwerp » is (schending van
artikel 41 van de wet van 27 juli 1971) :

Overwegende dat artikel 41 van
de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen de door de
Staat gesubsidieerde universitaire
instellingen ertoe verplicht voor hun
personeel een statuut vast te stellen
dat gelijkwaardig is aan het statuut
vastgesteld door de wetten en reglementen voor het personeel van de
universitaire inrichtingen van de
Staat;
Dat, aangezien die verplichting
wordt opgelegd door een bijzonder
dwingende wetsbepaling, het gelijkwaardig statuut kan afwijken van
de dwingende bepalingen van de algemene wet inzake de arbeidsovereenkomsten, in zoverre die afwijkingen nodig zijn om de wettelijk
vereiste gelijkwaardigheid te bereiken, onverschillig of die afwijkingen
al of niet de werknemers ten goede
komen;
Dat het arrest, nu het de draagwijdte van voornoemd artikel 41 op
onwettige wijze beperkt, die wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
13 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Bruyn en Draps.

5° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN LANDSBOND - VERBOND - GESCHIL - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - GEZAMENLIJKE MUTATIE - BESLISSING TOT INTREKKING - UITVOERING VAN
DE VERBINTENIS.

1o en 2° Hoewel de beschikkingen in kart
geding, Juidens art. 1039 Ger. W., geen
nadeel mogen toebrengen aan de zaak
zelf, is het de rechter in kart geding
niet verboden de rechten van de partijen te onderzoeken (1).
3° en 4° Art. 584 Ger. W. verbiedt aan de
rechter in kart geding niet dat hij een
bewarende maatregel beveelt, indien
het bestaan van een recht voldoende
waarschijnlijk is om zijn beslissing te
verantwoorden (2).
5° De rechter in kart geding kan een
verbond van ziekenfondsen opleggen zijn verbintenis van gezamenlijke
mutatie t.a.v. een landsbond na te komen en de gevolgen van zijn Jatere beslissing tot intrekking te schorsen, tot
de rechtbank over het bodemgeschil
uitspraak doet. (Artt. 584, 1039 Ger.W.)
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1° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER 1:'-1 KORT GEDING - NADEEL
AAN DE ZAAK ZELF- RECHTEN VAN DE PARTIJEN - Oi\:DERZOEK - MAATREGELEN DRAAGWI.JDTE.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - RECHTER IN
KORT GEDING - RECHTEN VAN DE PARTIJEN
- ONDERZOEK - MAATREGELEN - DRAAGWIJDTE.

3° KORT GEDING -

BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER IN KORT GEDING - WAARSCHIJ"'L!.JK BESTAAN VAN EEN RECHT- BEWARENDE MAATREGEL.

4° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - RECHTER IN
KORT GEDING - WAAHSCHIJNLIJK BESTAAN
VAN EEN RECHT- BEWARENDE MAATREGEL.

(FEDERATION DES MUTUALITES NEUTRES DE LA
PROVINCE DE NAMUR T. LANDSBOND VAN DE
VERBONDEN DER BEROEPSZIEKENFONDSEN
VAN BELGIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8975)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1990 door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, gewezen;
Over het midde]: schending van de artikelen 20 van de Grondwet, 584 en 1039,
(1) Zie Cass., 6 feb. 1930 (Bull. en Pas., 1930,
I, 87) en de cone!. van proc.-gen. Paul Leclercq
voor dat arrest, inz. biz. 102 en 103; 9 sept.
1982, A.R. nr. 6644 (A.C., 1982-83, nr. 28); 21
maart 1985, A.R. nr. 7189 (ibid., 1984-85, nr.
445), en de cone!. van eerste adv.-gen. Velu,
toen adv.-gen. in Bull., en Pas., I, 1985, inz.
biz. 914 tot 916; 12 okt. 1990, A.R. nr. 6741
(ibid., 1990-91, nr. 78).
(2) Cass., 25 juni 1990, A.R. nr. 8526 (A.C.,
1989-90, nr. 622), en de verwijzingen in de noot
1.
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inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 1 en 2 van de wet van 24
mei 1921 tot waarborging der vrijheid
van vereniging,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beroepen beschikking van 29 december 1989 van de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Namen, eiseres beveelt om zich vanaf 1 januari 1990
daadwerkelijk bij verweerster aan te
sluiten en, inzonderheid, om de haar toegewezen nummering aan te nemen, en
eiseres bijgevolg beveelt om de gevolgen
te schorsen van de beslissing van haar
algemene vergadering van 9 december
1989 inzake de « intrekking >> van de mutatie van 1 januari 1990; dat het arrest,
met bevestiging van de beroepen beschikking, eiseres bovendien veroordeelt,
voor het geval dat aan de voormelde veroordeling geen gevolg wordt gegeven, tot
een dwangsom van 100.000 frank per dag
vertraging in de uitvoering van de beschikking; dat het arrest evenwel zegt
dat de schorsing van de gevolgen van de
beslissing van de algemene vergadering
van 9 december 1989 uiterlijk een einde
zal nemen op het ogenblik dat een eindbeslissing ten gronde is genomen; dat eiseres bovendien in de kosten van de beide instanties wordt veroordeeld, op
grond : « dat, ofschoon de omstandigheid
dat het bevel de uitvoering van een overeenkomst voort te zetten, in zekere mate, onherroepelijke gevolgen kon hebben,
(zij) geen afbreuk do~t aan de b.evoegdheid van de rechter m kort gedmg; (... )
dat door de genoemde (beroepen) beschikking zeer terecht is beslist (... ) dat
de rechter in kort geding bevoegd is om
in spoedeisende gevallen en bij voorraad
de gedwongen uitvoering te bevelen van
een verbintenis uit overeenkomst om
iets te doen, wanneer zoals te dezen de
aanspraken van de schuldeiser onbetwistbaar, redelijk of klaarblijkelijk gegrond zijn, waarbij overigens gee?- ?-adeel wordt toegebracht aan de beshssmg
van de bodemrechter; (...) dat moet (... )
worden vastgesteld dat het beginsel van
de autonomie van het sociale-zekerheidsrecht te dezen de toepassing van de algemene beginselen van het burgerlijk
recht niet in de weg staat, inzonderheid
met betrekking tot de gevolgen van de
verbintenissen; dat (eiseres) ten onrechte betoogt dat de voorzitter van de
Arbeidsrechtbank te Namen in de beroepen beschikking uitsluitend op grond
van het publiek recht had moeten beslis-
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sen; dat immers, zoals eiseres betoogt :
" 1. ... 2. Het koninklijk besluit van 4 november 1963 bepaalt de wijze van de gezamenlijke mutatie (... ), maar laat daarbij een ruime autonomie aan de muterende instellingen, aangezien de mutatie
onderworpen blijft aan de statutaire bepalingen van de instellingen en aan d.~
goedkeuring van de landsbond waarblJ
men wil aansluiten en dat, wanneer
overeengekomen bepalingen (de statuten) en een onaantastbare beslissing (~e
slissing van een raad van bestuur) mwerken op de wettekst en deze aanvullen, het gemeenrechtelijk verbintenissenrecht van toepassing is "; " 3. De wet van
23 juni 1894 tot organisatie van de maatschappijen van onderlinge bijstand bepaalt (... ) dat de maatschappij v<l:n on~er
linge bijstand en de federatles ZlCh
kunnen groeperen, waarbij ze echter zelf
kunnen bepalen hoe die groeperingen
zullen gebeuren, wat aantoont dat die instellingen in dat geval eigen verbintenissen aangaan die onder toepassing van
het gemeen recht vallen "; dat de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Namen
terecht heeft beslist (... ) dat (verweerder)
de rechtstreekse uitvoering mocht vorderen van de door (eiseres) aangegane verbintenissen, aangezien degene die gehouden is tot een verbintenis om iets te
doen in beginsel de overeenkomst mo~t
uitvoeren (... ); dat, hoewel de rechter m
kort geding zijn beoordeling niet in de
plaats mag stellen van die van het beraadslagend orgaan, zulks niet wegneemt dat hij bevoegd is om op te treden
als de beslissing klaarblijkelijk zowel
naar de vorm als naar de inhoud onregelmatig is, op voorwaarde dat de grenzen van de toetsingsmarge zijn overschreden (... ); dat te dezen (... ) die
grenzen zijn overschreden : de beslissing
moet worden geschorst want zij vormt
het accessorium van de hoofdzaak : het
recht op de uitvoering in natura; dat de
rechter in kort geding (... ) bevoegd is om
een beslissing te nemen, zoals de schorsing van de gevolgen van een onrechtmatige of onregelmatige beslissing of de
gerechtelijke verplichting een beslissing
uit te voeren; dat uit de uiteenzetting
van de feiten zoals ze in dit arrest worden weergegeven, kan worden besloten
dat niet ernstig kan worden betwist ( ... )
dat (eiseres) zich door haar aanbod en
de aanvaarding daarvan tot mutatie op 1
januari 1990 heeft verbonden, dat zij
daartoe is gemachtigd door de Algemene
Raad van het RIZIV en dat zij niet genoegzaam de werkelijke redenen van
haar ommekeer verantwoordt (...) >>;
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terwijl, eerste onderdeel, de rechter in
kort geding, ingevolge de artikelen 584
en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek,
aileen bij voorraad uitspraak mag doen ·
(artikel 584), zonder nadeel toe te brengen aan de zaak zelf (artikel 1039); de
rechter in kort geding te dezen, door eiseres te bevelen zich met ingang van 1
januari 1990 daadwerkelijk bij verweerder aan te sluiten en, inzonderheid, de
haar toegekende nummering aan te nemen, een onherroepelijke toestand heeft
doen ontstaan, waardoor eiseres ernstige
en onherstelbare schade lijdt; die beslissing van de rechter de gezamenlijke mutatie tot stand heeft doen komen als bepaald bij artikel 191 van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat artikel 191 immers bepaalt : « er is gezamenlijke mutatie wanneer een ziekenfonds of een verbond
zich bij een andere landsbond aansluit »;
eiseres en de bij haar aangesloten ziekenfondsen door de genomen beslissing,
en in tegenstelling tot de beslissing van
de buitengewone algemene vergadering
van eiseres op 9 december 1989, niet
meer zijn aangesloten bij de Landsbond
van de Neutrale Mutualiteitsverbonden
en daarbij aileen nog kunnen worden
aangesloten als zij een nieuwe mutatie
uitvoeren en vooraf voldoen aan de voorwaarden die artikel 192 van dat koninklijk besluit en de statuten van eiseres
voor de mutatie stellen; de door de rechter in kort geding bevolen gezamenlijke
mutatie dus een onherroepelijke toestand doet ontstaan die bindend is voor
de feitenrechter, aangezien de feitenrechter, zodra de mutatie tot stand is gekomen, het voldongen feit, te weten de
aansluiting van eiseres bij verweerster,
niet meer ongedaan kan maken evenmin
als de gevolgen daarvan met betrekking
tot de administratieve en financiioHe verplichtingen van eiseres ten aanzien van
haar !eden en van de twee betrokken
landsbonden; de rechter in kort geding
bijgevolg de grenzen van zijn bevoegdheden heeft overschreden door een maatregel te bevelen die geen voorlopig karakter heeft en het recht van eiseres om
zich bij de landsbond van haar keuze
aan te sluiten, aantast (schending van de
artikelen 20 van de Grondwet, 1 en 2 van
de wet van 24 mei 1921 tot waarborging
van de vrijheid van vereniging en van de
artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek);
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tweede onderdeel, het verbod dat het
Gerechtelijk Wetboek aan de rechter in
kort geding oplegt, om anders dan bij
voorraad uitspraak te doen en nadeel toe
te brengen aan de zaak zelf, onverenigbaar is met de beslissing over het bodemgeschil; eiseres te dezen zich baseerde op het recht dat - althans schijnbaar
- is ontstaan uit de beslissing van haar
buitengewone algemene vergadering van
9 december 1989, krachtens welke zij, in
tegenstelling tot haar vroegere beslissing
van 26 september 1989, haar aansluiting
bij de Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden handhaafde en de aanvraag tot aansluiting ter uitvoering van
die beslissing van 26 september introk;
de rechter in kort geding, hoewel eiseres
betoogde dat het geschil tot de publiekrechtelijke sfeer behoorde en dat, ingevolge het beginsel van de veranderlijkheid en van de afsplitsbare handeling
die op dat recht van toepassing zijn, een
eenzijdige beslissing op grand van opportuniteit onaantastbaar was, de juridische
grondslag van de betrekking tussen de
partijen heeft onderzocht en geoordeeld
dat het contractuele betrekkingen betrof
en dat daarop de beginselen inzake verbintenissen uit het Burgerlijk Wetboek
dienden te worden toegepast; de rechter
uit dat onderzoek en die overwegingen
heeft afgeleid << dat niet ernstig kan worden betwist (...) dat (eiseres) zich door
haar aanbod (van aansluiting bij verweerster) en de aanvaarding door
laatstgenoemde, heeft verbonden tot mutatie op 1 januari 1990 (... ) en dat zij de
werkelijke redenen van haar ommekeer
niet genoegzaam verantwoordt >>, zodat
de beslissing van 9 december onrechtmatig is en geschorst moet worden, en dat
eiseres zich overeenkomstig haar vroegere beslissing van 26 september 1989 bij
verweerder moet aansluiten; de rechter
in kort geding zijn bevoegdheid heeft
overschreden door niet te steunen op het
waarschijnlijk bestaan van een recht, te
weten de beslissing van 9 december,
maar op de oplossing die hij geeft aan
het bodemgeschil aangaande het al of
niet bestaan van een contractuele verbintenis van eiseres om zich op 1 januari
1990 bij verweerder aan te sluiten
(schending van de artikelen 584 en 1039
van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
gegrond is op de bewering dat eiseres, ten gevolge van het bestreden
arrest, niet meer zal kunnen aan-
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sluiten bij de Landsbond van
de Neutrale Mutualiteitsverbonden
tenzij zij een nieuwe mutatie doet
en vooraf de mutatievoorwaarden
bepaald bij artikel 192 van het koninklijk besluit van 4 november
1963 vervult;
Overwegende dat het arrest preciseert dat de schorsing van de gevolgen van de beraadslaging van de algemene vergadering van eiseres van
9 december 1989 waarbij is besloten
de myt<l;tie in te trekken, « uiterlijk
zal emd1gen wanneer een eindbeslissing ten gronde is genomen »; dat,
als de bodemrechter uitwerking verleent aan de beslissing van 9 december 1989 van eiseres, artikel 192 van
het koninklijk besluit van 4 november 1963 geen toepassing zal kunnen
vinden, aangezien de bodemrechter
in dat geval noodzakelijk zal hebben
geoordeeld dat eiseres niet heeft beslist zich bij een andere verzekeringsinstelling dan de Landsbond
van de Neutrale Mutualiteitsverbonden aan te sluiten;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat noch het verbod
anders dan bij voorraad uitspraak te
doen noch de regel dat de beschikkingen in kort geding geen nadeel
toebrengen aan de zaak zelf, de
rechter verbieden de rechten van de
partijen te onderzoeken en een bewarende maatregel te bevelen als
het bestaan van een recht waarschijnlijk genoeg is om zijn beslissing te verantwoorden;
Overwegende dat de eerste rechter had geoordeeld « dat niet ernstig
kan worden betwist dat (eiseres)
zich door haar aanbod en de aanvaarding ervan heeft verbonden tot
mutatie op 1 januari 1990, en door
de algemene raad van het R.I.Z.I.V.
daartoe behoorlijk is gemachtigd
dat zij geenszins de redenen va~
haar laattijdige en ongepaste ommekeer verantwoordt » en besluit « dat
(eiseres) bijgevolg, gelet op de blijkbaar gegronde aanspraken van (verweerder), verplicht moet worden
haar verbintenissen na te komen ,.

'

dat het arbeidshof, door de beslissing van de eerste rechter te bevestigen, geen uitspraak heeft gedaan
over de vraag of de door eiseres op
28 september 1989 aangegane verbintenis, gelet op haar beslissing
van 9 december 1989, al of niet behouden was gebleven; dat het bijgevolg geen uitspraak heeft gedaan
over het bodemgeschil tussen de
partijen; dat het alleen, zoals uit het
antwoord op het eerste onderdeel
blijkt, een bewarende maatregel
heeft bevolen in afwachting van de
beslissing van de bodemrechter, na
te hebben geoordeeld dat het ontbreken van een genoegzame verantwoording voor de ommekeer van eiseres, impliceerde dater, gelet op de
verbintenis van eiseres van 28 september 1989, waarschijnlijk een
recht ten gunste van verweerder bestand;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 mei 1991 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Geilj"kluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. De Bruyn
en Simont.
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De bepaling van art. 133, vierde lid,
Werklaasheidsbesluit, die vaststelt vanat welke datum het recht ap werklaasheidsuitkering ap grand van dat artikel wardt antzegd wegens weigering
van een passende dienstbetrekking, is
niet taepasselijk wanneer het recht ap
uitkering ap grand van art. 131, § 1,
wardt antzegd, amdat de werklaze niet
geldig als werkzaekende is ingeschreven (1).
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. HOLTZHEIMER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9077)

Nr. 470

februari 1985, zoals de gewestelijk werkloosheidsinspecteur heeft beslist; dat immers het in het middel bedoelde artikel
131 weliswaar op zichzelf niet bepaalt
vanaf welke dag de ontzegging begint te
!open, maar echter uitdrukkelijk verwijst
naar artikel 133 en dat, tenzij men elke
werkelijke draagwijdte aan die tweede
bepaling wil ontzeggen, moet worden
aangenomen dat, in geval van onbeschikbaarheid, wei degelijk de in die bepaling
vastgestelde termijn moet worden toegepast, en bijgevolg het beroepen vonnis
bevestigt waarin de uitwerking van de
ontzegging is beperkt tot de periode die
is ingegaan op 8 juli 1985, dit is de
maandag die volgt op de kennisgeving
van de beslissing van de gewestelijke inspecteur,

terwijl, luidens artikel 131, § 1, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de werkloze, om op werkloosheidsuitkering aanspraak te hebben,
geldig als werkzoekende moet ingeschreOver het middel: schending van de ar- · ven zijn en blijven en die voorwaarde
tikelen 131, inzonderheid § 1, eerste lid, niet wordt vervuld door de werkloze die
van het koninklijk besluit van 20 decem- niet bereid is elke passende dienstbeber 1963 betreffende arbeidsvoorziening trekking te aanvaarden; krachtens artien werkloosheid, als gewijzigd, wat arti- kel 133, vierde lid, van hetzelfde besluit
kel 133, vierde lid, betreft, bij de konink- de werkloze die voor de hervatting van
lijke besluiten van 24 oktober 1967, arti- de arbeid zulkdanig voorbehoud maakt
kel 3, van 15 mei 1970, artikel 1, van 6
dat hij onbeschikbaar wordt voor de aloktober 1978, artikel 24, van 20 juli 1984, gemene arbeidsmarkt, geacht wordt niet
artikelen 1, 1°, en 97 van de Grondwet,
bereid te zijn elke passende dienstbedoordat het arrest in verband met de trekking te aanvaarden; datzelfde artikel
op 4 juli 1985 door de gewestelijke werk- 133, vierde lid, bovendien zegt dat, inloosheidsinspecteur ter kennis gebrachte dien de beslissing waarbij het recht op
beslissing vaststelt dat uit de gegevens uitkering om die reden wordt ontzegd,
van de zaak duidelijk blijkt dat verweer- niet wordt genomen binnen een termijn
van een maand na de dag waarop de inster werkelijk onbeschikbaar was; dat zij
immers zulkdanig voorbehoud heeft ge- specteur kennis heeft genomen van de
maakt dat er geen ander besluit moge- toestand van onbeschikbaarheid, zij
lijk is en dat haar gedrag sinds zij uit eerst uitwerking heeft vanaf de maandag
Parijs terugkwam, zulks bevestigt, en be- die volgt op de kennisgeving ervan; die
slist enerzijds dat de eerste rechters te- bepaling uitsluitend betrekking heeft op
recht de beslissing van de gewestelijk het geval dat de werkloze als werkzoewerkloosheidsinspecteur hebben beves- kende is ingeschreven en hem een
wordt
aangeboden;
tigd waarbij wordt vastgesteld dat ver- dienstbetrekking
weerster onbeschikbaar was voor de al- daaruit volgt dat het arrest, dat in geen
gemene arbeidsmarkt en verklaart dat van zijn gronden betwist dat, wegens het
zij niet geldig als werkzoekende was in- voorbehoud dat zij heeft gemaakt waargeschreven, en haar derhalve het recht door zij onbeschikbaar was geworden
op werkloosheidsuitkering werd ontzegd, voor de algemene arbeidsmarkt, de
en anderzijds dat, met betrekking tot de inschrijving van verweerster als werkaanvang van die uitsluiting, deze geen zoekende niet geldig is behouden gebleuitwerking kan hebben op de datum van ven, niet wettig kon beslissen dat de bede aanvraag om uitkering, namelijk op 7 slissing tot ontzegging eerst vanaf 8 juli
1985 uitwerking heeft, zodat aan verweerster van 7 februari 1985 tot 8 juli
1985 werkloosheidsuitkering is toege(1) Cass., 2 maart 1987, A.R. nr. 5540 (A.C.,
1986-87, nr. 392).
kend, en het arrest derhalve zijn beslisHET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1989 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
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sing niet naar recht verantwoordt
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen, behoudens artikel 97
van de Grondwet); het arrest althans in
het midden laat of het oordeelt dat de
inschrijving van verweerster als werkzoekende al dan niet geldig is blijven bestaan, en wegens die dubbelzinnigheid
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet); zo het arrest aldus moet worden
uitgelegd dat het heeft beslist dat die
inschrijving geldig is blijven bestaan, zodanige beslissing niet te verenigen is
met de beslissing van het arrest dat verweerster « werkelijk onbeschikbaar
was », en derhalve niet naar recht is verantwoord (schending van het in het middel aangewezen artikel 97 van de Grandwet):

voorbehoud maakt dat hij onbeschikbaar wordt voor de algemene
arbeidsmarkt;

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerster haar dienstbetrekking op 30 november 1984 heeft
verlaten en dat zij op 7 februari
1985 aanspraak heeft gemaakt op
werkloosheidsuitkering; dat het arrest vaststelt dat verweerster onbeschikbaar was voor de algemene arbeidsmarkt en oordeelt dat de beslissing tot ontzegging die eiser op 4
juli 1985 op basis van artikel 131
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 heeft genomen, ingevolge artikel 133, vierde lid, van dat besluit, eerst kon ingaan op maandag
8 juli 1985, op grond dat de beslissing niet binnen een maand na de
kennisneming van de onbeschikbaarheid was genomen;

Overwegende dat het arrest, doordat het het vierde lid van artikel 133
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 toepast op de beslissing
waarbij het recht op werkloosheidsuitkering op grond van artikel 131
van datzelfde besluit aan verweerster vanaf 7 februari 1985 wordt ontzegd, de artikelen 131 en 133 van
dat besluit schendt;

Overwegende dat luidens artikel
131, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
om op werkloosheidsuitkering aanspraak te hebben, de werkloze geldig als werkzoekende moet ingeschreven zijn en blijven, en dat die
voorwaarde niet is vervuld door de
werkloze die niet bereid is elke passende dienstbetrekking te aanvaarden;
Dat krachtens artikel 133, vierde
lid, geacht wordt niet bereid te zijn
elke passende dienstbetrekking te
aanvaarden de werkloze die voor de
hervatting van de arbeid zulkdanig

Dat, luidens hetzelfde vierde lid,
indien de beslissing waarbij het
recht op uitkering om die reden
wordt ontzegd, niet wordt genomen
binnen een termijn van een maand
na de dag waarop de inspecteur
kennis heeft genomen van de toestand van onbeschikbaarheid, zij
eerst uitwerking heeft vanaf de
maandag die volgt op de kennisgeving ervan; dat die bepaling enkel
betrekking heeft op het geval dat de
werkloze als werkzoekende is ingeschreven en dat hem een dienstbetrekking ":ordt aangeboden;

Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de ontzegging aan verweerster
van het recht op werkloosheidsuitkering, gegrond op artikel 131 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963, uitwerking heeft op 8 juli
1985; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
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13 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Verbist.
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chische leden of de verantwoordelijken in het bedrijf, de constitutieve
elementen die als een dringende reden tot ontslag kunnen worden aangemerkt, ten spoedigste ter kennis
moeten brengen van de enige persoon die het recht heeft iemand te
ontslaan »;
Dat het arrest, door zodanige verplichting op te leggen, artikel 35,
eerste lid, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten schendt, vermits het hieraan
een voorwaarde toevoegt die het
niet inhoudt;
Dat het middel gegrond is;

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - TERIVIIJN
- KENNIS VAN HET FElT- BEGRIP.

Onwettig is de beslissing dat de werkgever het ter rechtvaardiging van het
ontslag om dringende reden aangevoerde feit reeds sedert meer dan drie
werkdagen kende, op grand dat de
werkgever dat feit vroeger had moeten
kennen (1). (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)

Overwegende dat de uit te spreken cassatie leidt tot vernietiging
van het arrest van 26 oktober 1990,
inzoverre het voortvloeit uit het vernietigde arrest;

(DEAN AUTO N.V. T. HENNEUSE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9080)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1990 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Overwegende dat het arrest, ter
verwerping van het aanbod van eiseres om te bewijzen dat de persoon, die gerechtigd was om verweerder te ontslaan, in de namiddag
van 17 juni 1988 afwezig was en
eerst op maandag 20 juni 1988 van
de litigieuze feiten kennis had, oordeelt dat « het bedrijf zodanig moet
georganiseerd zijn dat de hierar-

-----------------1
(1) Zie Cass., 25 april 1988, A.R. nr. 6086
(A.C., 1987-88, nr; 511).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; vernietigt het arrest
van 26 oktober 1990, in zoverre het
eiseres veroordeelt om een opzeggingsvergoeding alsmede een uitwinningsvergoeding te doen betalen
en uitspraak doet over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde arresten; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
13 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
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2• KAMER - 14 mei 1991

VOORLOPIGE HECHTENIS 1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING WEGENS NIEUWE
FElTEN VAN VERLATING VAN FAMlLIE NA
EEN BESCHlKKlNG VAN BUITENVERVOLG!NGSTELLING - ONTVANKELlJKHEID.

AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN.

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor
dat het bevel tot aanhouding de datum
en/of de plaats van het ten Jaste gelegde misdrijf moet vermelden.
(VANRIE)

2° VERLATING

VAN

FAMILIE

RECHTSTREEKSE DAGVAARDING WEGENS
NIEUWE FElTEN GEPLEEGD NA EEN BESCHlKKlNG VAN BUITENVERVOLGINGSTELLlNG
ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Naar recht verantwoord is de be-

slissing die, na te hebben vastgesteld
dat de vervolgingen wegens verlating
van familie ingesteld bij rechtstreekse
dagvaarding uitgaande van de burgerlijke partij betrekking hebben onder
meer op nieuwe feiten die werden gepleegd na een beschikking van buitenvervolgingstelling, oordeelt dat de beperkingen die ten aanzien van het
hervatten van het gerechtelijk strafonderzoek volgen uit artt. 246 e.v. Sv.,
niet gelden voor deze nieuwe vervolgingen en beslist dat de vervolgingen,
in zoverre ze betrekking hebben op
feiten die werden gepleegd na de beschikking van buitenvervolgingstelling,
ontvankelijk zijn.

(B ... T. B ... )

(A.R. nr. 3807)

14 mei 1991 - ze kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. S. Sergeant,
Brugge.

ARREST

(A.R. nr. 5640)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bevel tot
aanhouding onder meer het aan betrokkene ten laste gelegde feit, alsmede de wetsbepalingen krachtens
welke dit feit strafbaar is, moet aanduiden, om te kunnen nagaan of de
voorlopige hechtenis wettelijk toegelaten is;
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling voorschrijft dat het bevel tot aanhouding de datum en/ of
de plaats van het ten laste gelegde
misdrijf moet aanduiden;
Overwegende dat eiser niet aanvoerde dat de onderzoeksrechter te
Antwerpen niet bevoegd was, maar
enkel dat hij diens bevoegdheid niet
kon nagaan; dat de appelrechters
vaststellen dat er voor eiser geen
twijfel kon zijn omtrent het feit
waarvan hij verdacht werd en dus
evenmin omtrent de plaats en datum waar en waarop dit feit zou zijn
gepleegd; dat zij door hun motivering de bevoegdheid van de onderzoeksrechter te Antwerpen vaststellen;
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Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

zo

Wanneer het aangegeven feit een
tuchtfout is, geldt' de beslissing van de
bevoegde tuchtoverheid als de beslissing van de bevoegde overheid (2).

(i\l... T. P ... )

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8797)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 mei 1991 - ze kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
L.J. Martens, Gent.
(1473)

Nr. 474

ze

KAMER -
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1° LASTER EN EERROOF -

LASTERLUKE AANGIFTE
EINDBESLISSING VAN DE
BEVOEGDE OVERHEID - AAN HET VONNIS
VOORAFGAANDE VRAAG.

2° LASTER EN EERROOF -

LASTERLUKE AANGIFTE - AAN HET VONNIS VOORAFGAANDE VRAAG
BESLISSING VAN DE BEVOEGDE OVERHEID - BEGR!P.

1o Veroordeling wegens lasterlijke aangifte mag pas na de eindbeslissing van
de bevoegde overheid over het aangegeven feit worden uitgesproken; het
rechtscollege waarbij vervolging wegens lasterlijke aangifte is ingesteld,
heeft niet tot opdracht na te gaan of
het aangegeven feit oak werkelijk is
gepleegd (1).
(1) en {2) Cass., 8 juni 1938 (Bull. en Pas . ,
1938, I, 201) en 15 dec. 1958 (A.C., 1959, 395).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1990
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 445 en 447, inzonderheid derde
lid, van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 400 frank oplegt en hem tevens, met bevestiging van het beroepen
vonnis, veroordeelt tot betaling van een
bedrag van 10.000 frank aan verweerder
uit hoofde van het feit dat hij tegen verweerder schriftelijk een lasterlijke aangifte heeft ingediend bij de overheid, te
dezen de Orde van Architecten van de
provincie Luxemburg, nadat het had beslist « dat het niet past de uitspraak op
te schorten tot de bevoegde overheid, zoals (eiser) subsidiair vraagt, uitspraak
zal hebben gedaan over de waarheid van
de aantijgingen, aangezien gebleken is
dat de brief die hij op 30 januari 1988
aan de raad van de Orde der Architecten
van de provincie Luxemburg richtte, zelf
al alle bestanddelen bevat van het hem
verweten feit »,
terwijl artikel 447, derde lid, van het
Strafwetboek bepaalt dat « indien het
ten laste gelegde feit het voorwerp is
van een strafvervolging of een aangifte
waarover nog geen uitspraak is gedaan,
de vordering wegens laster wordt geschorst tot het definitief vonnis of tot de
eindbeslissing van de bevoegde overheid »; de bevoegde overheid te dezen en
zoals de bestreden beslissing vaststelt de
provinciale raad van de Orde van Architecten van Luxemburg de bevoegde overheid was; uit geen van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat die tuchtoverheid uitspraak gedaan
heeft over de haar door eiser toegezonden klacht; het arrest derhalve de beslis-
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sing om de uitspraak niet op te schorten
tot de tuchtoverheid zich over de bij
haar binnengekomen klacht zal hebben
uitgesproken en bijgevolg evenmin de
beslissing om recht te doen op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering naar recht verantwoordt (scherrding van aile in het middel aangehaalde
bepalingen):

Overwegende dat luidens artikel
44 7, derde lid, van het Strafwetboek
<< indien het ten laste gelegde feit
het voorwerp is van een strafvervolging of een aangifte waarover nog
geen uitspraak is gedaan, de vordering wegens laster wordt geschorst
tot het definitief vonnis of tot de
eindbeslissing van de bevoegde
overheid »;
Dat bijgevolg de vaststelling van
de valsheid of de waarheid van het
ten laste gelegde feit het voorwerp
vormt van een prejudiciele vraag;
Overwegende dat geen veroordeling mag worden uitgesproken zolang de valsheid van het aangegeven feit niet is erkend in een
beslissing van de overheid die bevoegd is om van de feiten kennis te
nemen;
Dat in tuchtzaken de eindbeslissing de beslissing is van de bevoegde tuchtoverheid;
Overwegende dat de Rechterlijke
Macht, die bevoegd is om kennis te
nemen van de telastleggingen van
lasterlijke aangifte, niet tot taak
heeft de waarheid van de aantijgingen na te gaan;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de bevoegde
tuchtoverheid, te dezen de provinciale raad van de Orde van Architecten van Luxemburg, een eindbeslissing heeft gewezen over de
klacht, die eiser bij haar had ingediend tegen verweerder;
Dat derhalve het arrest de bestreden 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; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
15 mei 1991 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Draps.
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-

15 mei 1991

1° WEGVERKEER -

ART. 4.4 WEGVERKEERSREGLElVIENT 1975 VOERTUIG AlVIBTSHALVE VERPLAATSING - KOSTEN VORDERING TOT BETALING STRAFGERECHT - ONTVANKELIJKHEID.

2° BURGERLIJKE
RING - ART. 4.4

RECHTSVORDE-

WEGVERKEERSREGLElVIENT 1975 - VOERTUIG - AMBTSHALVE VERPLAATSING - KOSTEN - RECHTSVORDERING
TOT BETALING- STRAFGERECHT- ONTVANKELIJKHEID.

1o en zo Noch art. 4.4 Wegverkeersreglement noch enige andere wettelijke bepaling verleent aan degene die door de
overheid gevorderd wordt om met toepassing van voormeld art. 4.4 een voertuig te verplaatsen, het recht om voor
de strafrechter van de dader van het
misdr~jf de terugbetaling te vorderen
van de lwsten voor de verplaatsing
van dat voertuig (1).

(1} Zie Cass., 17 juni 1975 (A.C. 1975, 1105}.
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(DEPANNAGE DE COOMAN P.V.B.A. T. MUSASA
MUKISHI)

(A.R. nr. 8816)
15 mei 1991 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Ghislain - Gelijkluidende conclusie van
de h. Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Mattheeusen,
Brussel.
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KAMER -

16 mei 1991

1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD

BUITEN
-

MISDRIJF
- VERKEERSONGEVAL - ARTI. 19.1 EN 19.3
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - RICHTINGVERANDERING - BEGRIP.

2° WEGVERKEER -

ARTI. 19.1 EN 19.3
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - RICHTINGVERANDERING - BEGRIP.

1° en zo Niet naar recht verantwoord is
het vonnis dat zijn beslissing dat de
linksafslaande bestuurder geen enkele
schuld treft, uitsluitend grondt op de
omstandigheden dat die bestuurder
naar links is afgeslagen na zijn richtingaanwijzer te hebben doen werken
en dat hij op het tijdstip van de botsing zijn « maneuver » al vrijwel voltooid had. (Artt. 19.1 en 19.3 Wegverkeersreglement.)
(PRECAM N.V. E.A.
T. WAUTERS, URBAINE U.A.P. N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8956)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 december 1988 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
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Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 8.3, 19.1,
19.3, inzonderheid 19.3.2° a, van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis tenietdoet, de eerste eiseres veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan de eerste verweerster,
verhoogd met de kosten van beide instanties, en de rechtsvordering van de
tweede en derde eiser tegen de verweersters afwijst op grond « dat uit de gegevens van het dossier, en inzonderheid uit
het door de politie van Wezenbeek-Oppem opgemaakte en bij de pro justitia
van 3 oktober 1980 gevoegde situatietekening van het ongeval alsook uit de
door de partijen neergelegde conclusie,
die de rechtbank thans als volledig overgenomen beschouwt, blijkt dat het geen
twijfel lijdt dat het door de hr. Arteon,
echtgenoot van (de eerste verweerster)
bestuurde voertuig en de door (de tweede eiser) bestuurde bromfiets met elkaar
in botsing zijn genomen op het ogenblik
dat de hr. Arteon zijn maneuver, dat
erin bestond links af te slaan naar de
rue des Violettes, haast voltooid had en
zich, zoals blijkt uit de situatieschets van
de verbalisanten, bijna a! in die straat
bevond; dat (de tweede eiser) derhalve
tijd genoeg gehad heeft om het maneuver van Arteon op te merken, aangezien
de botsing plaatsvond op het ogenblijk
dat laatstgenoemde zijn maneuver zo
goed als voltooid had en zich bijna a! in
de rue des Violettes bevond, en Arteon
bovendien v66r zijn linksafmaneuver
zijn richtingaanwijzer had doen werken;
dat dus Arteon geen enkele schuld treft;
dat aldus vaststaat dat (de tweede eiser)
alleen de aansprakelijkheid draagt voor
de overtreding van artikel 8.3 van het
Wegverkeersreglement en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek,
terwijl, ...
tweede onderdeel, de bestuurder die
naar links wil afslaan, zich vooraf ervan
dient te vergewissen dat hij dit kan doen
zonder gevaar voor de andere weggebruikers en vooral rekening houdend met de
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers (artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement); die verplichting pas
ophoudt wanneer hij, na zijn voornemen
tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, zich naar links heeft begeven (artikel 19.3.2.a, van het Wegverkeersregle-
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ment); met andere woorden de bestuurder die zijn linker richtingaanwijzer doet
werken alvorens naar links af te slaan,
doch zich niet naar links heeft begeven,
niet naar links mag afslaan zonder zich
ervan te vergewissen dat hij dit kan
doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers; hij, door naar links af te
slaan zonder de verplichting om zich
eerst naar links te begeven na te komen,
onmiskenbaar de achterligger die aanstalten maakt om hem in te halen in zijn
verwachtingen bedriegt; het bestreden
vonnis bijgevolg uit de omstandigheid
dat Arteon « naar links was afgeslagen
na zijn richtingaanwijzer te hebben doen
werken » en dat hij zijn linksafmaneuver
« zo goed als voltooid had >> op het ogenblik van de botsing tussen zijn voertuig
en dat van de tweede eiser niet wettig
heeft kunnen afleiden dat hem geen enkele schuld treft en dat de tweede eiser
« tijd genoeg heeft gehad om zijn maneuver op te merken >> en dus hem naar
links te laten afslaan (schending van alle
bovenaan in het middel aangehaalde
wettelijke
bepalingen,
inzonderheid
schending van de artikelen 19.1 en 19.3
van het Wegverkeersreglement, artikel
97 van de Grondwet uitgezonderd) :

Dat het bestreden vonnis niet
naar recht is verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hager beroep.
16 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis de beslissing dat Arteon
geen enkele schuld treft en dat aileen de Montigny de aansprakelijkheid draagt voor het ongeval enkel
baseert op de omstandigheden dat
Arteon « naar links is afgeslagen na
zijn richtingsaanwijzer te hebben
doen werken >> en dat << hij op het
ogenblik van de botsing zijn maneuver, dat erin bestond naar links af
te slaan naar de rue des Violettes zo
goed als voltooid had en zich bijna
al in die straat bevond »;
Overwegende dat uit die enkele
omstandigheden niet noodzakelijk
volgt dat Arteon zich, alvorens naar
links af te slaan om de rijbaan te
verlaten, vooraf ervan vergewist
heeft dat hij dit maneuver kon uitvoeren zonder gevaar voor de andere weggebruikers, vooral rekening
houdend met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers en
zich werkelijk ook naar links heeft
begeven;
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HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEMENE
BEGRIPPEN - VERHUURDER - VERBINTENIS
- VRIJWARING - GENOTSSTOORNIS - BEGRIP.

Hoewel de verhuurder krachtens· artikel
1719, 3", van het Burgerlijk Wetboek
verplicht is de huurder het rustig genot te doen hebben zolang de huur
duurt en hij aansprakelijk is voor de
door de huurder geleden genotsstoornissen als deze het gevolg zijn van

922

HOF VAN CASSATIE

rechten die de verhuurder heeft verleend, is hij echter, overeenkomstig de
regels van art. 1725 van hetzelfde wethoek, niet verplicht de huurder te vrijwaren voor de stoornis die derden hem
in zijn genot toebrengen (1).
(DE DRYVER T. O.C.!Vl.W. BERGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8972)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 december 1989 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Aarlen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 1134, derde lid, 1719, 3°, 1723,
1724, 1725, 1726, 1727 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, op de
conclusie waarin eiser onder meer wees
op het bestaan van maatregelen om toeristen in groten getale naar de streek
van Epioux te doen komen, verschillende
getuigenissen aanvoerde ten bewijze dat
de bossen druk bezocht werden door toeristen en wandelaars en er langlaufpisten werden aangelegd, en betoogde dat
zulks te wijten was aan verweerder omdat hij, krachtens artikel 29 van de algemene voorwaarden, al dan niet kon toestaan dat er veel toeristen kwamen,
beslist dat verweerder niet aansprakelijk
is voor de stoornissen voortvloeiend uit
de toeristische exploitatie van het goed,
op grand dat, reeds voordat de huurovereenkomst werd gesloten, de faculteit
voor landbouwwetenschappen te Gembloux, die het kasteel van Epioux in gebruik had, een toeristengids had uitgegeven, zodat de huurder niet kon klagen
over die vooraf bestaande toestand waarmee de verhuurder niets te maken had;
dat de verhuurder evenmin aansprakelijk is voor de toeristische activiteit op
de plaats genaamd « La Roche du Chat »
die buiten het jachtterrein van eiser ligt
en die men kan bereiken over bebakende wegen die niet door dat terrein lopen,
dat hem evenmin kan worden verweten
dat er langlaufpisten werden aangelegd
voor zover ze zich op een ander dan het

(1) Cass., 17 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 46).
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aan eiser verhuurde perceel bevinden of
dat er heel veel volk komt naar het domein van Epioux, dat voor het publiek
toegankelijk is;
terwijl, eerste onderdeel, de verhuurder weliswaar niet aansprakelijk is voor
de feitelijke stoornissen door derden (artikel 1725 van het Burgerlijk Wetboek),
maar zulks welk het geval is als die
stoornis aan de verhuurder zelf te wijten
is (artikelen 1719, 3°, 1723, 1724, 1725,
1726 en 1727 van het Burgerlijk Wethoek); zodat het bestreden vonnis, door
te beslissen dat verweerder niet aansprakelijk was voor de stoornissen veroorzaakt door het publiek en door de aanleg
van langlaufpisten, zonder na te gaan,
zoals eiser in zijn conclusie vroeg, of die
stoornissen niet te wijten waren aan een
tekortkoming van de verhuurder aan artikel 29 van de algemene voorwaarden of
aan zijn beslissing om de aanleg van
openbare voetpaden of langlaufpisten toe
te staan, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;

In zoverre het middel, in zijn geheel, schending van de artikelen
1726 en 1727 van het Burgerlijk Wethoek aanvoert:
Wat het overige van het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, hoewel de verhuurder, krachtens artikel 1719, 3°,
van het Burgerlijk Wetboek, verplicht is de huurder, zolang de huur
duurt, het rustig genot te doen hebben, en hij aansprakelijk is voor de
door de huurder geleden genotsstoornissen als die stoornissen het
gevolg zijn van rechten die de verhuurder heeft verleend, hij echter,
overeenkomstig de regel van artikel
1725 van hetzelfde wetboek, niet
verplicht is de huurder te vrijwaren
voor de stoornis die derden hem in
zijn genot toebrengen;
Overwegende dat, blijkens de in
het antwoord op het eerste onderdee! van het tweede middel weergegeven vermeldingen van het bestreden vonnis, het appelgerecht, om te
beslissen dat verweerder niet aansprakelijk was voor de stoornissen
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die eiser heeft aangevoerd en het
gevolg waren van de toeristische exploitatie van het goed, erop wijst dat
de uitbreiding van het toerisme op
het domein van Epioux en in sommige omliggende bossen niet de
schuld van eiser was, omdat die toestand reeds bestond v66r de exploitatie van eiser, en verweerder de
oorspronkelijke voorwaarden van
die exploitatie niet had verzwaard,
dat die toeristische activiteit trouwens buiten het jachtterrein van eiser plaatshad, dat de bossen weliswaar druk werden bezocht door
toeristen, wandelaars en ecologen,
maar zulks niet te wijten was aan
verweerder die niet aansprakelijk
was voor « de reclametamtam » in
de media, en dat verweerder evenmin aansprakelijk kon worden geacht voor de ongedisciplineerdheid
van degenen die zich van de voor
hen bestemde banen, wegen en
voetpaden verwijderden en aldus
het wild konden verjagen; dat, met
betrekking tot de aanleg van langlaufpisten, het appelgerecht eraan
toegevoegd heeft dat de verhuurder
(thans verweerder), zonder te worden tegengesproken, verklaarde dat
die pisten zich bevonden op een ander perceel dan die welke eiser had
gehuurd;
Overwegende dat het appelgerecht
dus niet heeft verzuimd na te gaan
of de door eiser aangevoerde genotsstoornissen niet te wijten waren aan
een tekortkoming van de verhuurder aan artikel 29 van de algemene
voorwaarden of aan zijn beslissing
om de aanleg van openbare voetpaden of langlaufpisten toe te staan;
dat, zoals uit bovenvermelde redenen valt af te leiden, het appelgerecht zijn beslissing dat verweerder
niet aansprakelijk was voor de door
eiser aangevoerde stoornissen, naar
recht verantwoordt;
Dat, in dit onderdeel, het middel,
voor zover het ontvankelijk is, niet
kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 mei 1991 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.
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1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING VONNISSEN BEDOELD IN ART. 465, TWEEDE
LID, W.KH. - VATBAAR VOOR DERDENVERZET.

2° DERDENVERZET -

VONNISSEN BEDOELD IN ART. 465, TWEEDE LID, W.KH.
VATBAAR VOOR DERDENVERZET.

1° en 2° Hoewel ze niet vatbaar zijn voor

verzet, hager beroep, of cassatieberoep
kunnen de in art. 465, tweede lid,
W.Kh. bedoelde vonnissen, onder meer
de vonnissen waarbij de verkoop
wordt toegestaan van tot het faillissement behorende goederen en koopwaren, door derdenverzet worden bestreden (1).

1---------------(1) Zie A. CLOQUET, Les Nouvelles, Droit
commercial, IV, Les concordats et Ia faillite, 3e
uitg., Brussel 1985, nr. 2692, biz. 781; E. DE
FERRE, Manuel du curateur de faillite, 3e uitg.
1929, nr. 12, biz. 7; L. FREDERICQ, Traite de
droit commercial beige, VII, Gent 1949, nr. 61,
biz. 141; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, Brussel, 1987, nr. 25, biz. 38-39;
zie in Frans recht, Encyclopedie Dalloz, Procedure civile, III, 1980, Vo Tierce opposition, nrs.
39 en 46; Cass. fr., 12 nov. 1974 (Bull. civ. IV, nr.
235) en 9 jan. 1978 ( Gaz. Palais, 1978, 1, Panorama 202).
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{VAN ROLLEGHEM- CURATOR OVER HET FAILLISSE~TENT VAN DE B.V.B.A. SHOW BIZZ T. ALVAREZ-MENENDEZ, B.V.B.A. SHOW BIZZ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8976)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 465, inzonderheid tweede lid, 3°,
van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest, op het derdenverzet
van verweerder tegen een vonnis waarbij wordt toegestaan dat eiser de handelszaak van de failliete vennootschap
verkoopt, dit verzet ontvankelijk verklaart op grond : « dat artikel 465, krachtens hetwelk bepaalde rechtsmiddelen
niet mogen worden uitgeoefend, eng
moet worden uitgelegd en niet kan worden uitgebreid tot rechtsmiddelen waarvan in die tekst geen sprake is; dat zulks
geldt voor het derdenverzet; dat de vonnissen waarbij de verkoop wordt toegestaan van de roerende activa van het
faillissement, bijgevolg vatbaar zijn voor
derdenverzet »;
terw1jl ingevolge de in het middel bedoelde bepaling de vonnissen waarbij de
verkoop wordt toegestaan van tot het
faillissement behorende goederen en
koopwaren, niet vatbaar zijn voor verzet,
hoger beroep of cassatieberoep; het verbod om verzet te doen noodzakelijk inhoudt dat geen derdenverzet mag worden gedaan omdat die bepaling streeft
naar een rationeel beheer van de tot faillissement behorende en in wezen bederfelijke goederen en het derdenverzet,
zonder bovendien aan enige termijn te
zijn gebonden, aan zodanig beheer in de
weg staat en dus strijdig is met de bedoeling van de wetgever :

Overwegende dat het arrest ontvankelijk verklaart het derdenverzet
van verweerder dat hij heeft gedaan
tegen de beslissing van de rechtbank van koophandel van 15 juli
1987, waarbij wordt toegestaan dat
de handelszaak van verweerster,
failliete vennootschap, aan een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Renco wordt verkocht;
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Overwegende dat ingevolge artikel 465, tweede lid, van het Wetboek
van Koophandel bepaalde vonnissen, onder meer de vonnissen waarbij de verkoop wordt toegestaan van
tot het faillissement behorende goederen en koopwaren niet voor verzet, hager beroep of cassatieberoep
vatbaar zijn; dat die bepaling een
uitzondering vormt op het gemene
recht en dus eng moet worden uitgelegd, zodat zij niet kan worden uitgebreid tot het derdenverzet, van
welk rechtsmiddel daarin geen sprake is;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser qualitate qua in de kosten.
16 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, eerste advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Delahaye en De
Bruyn.
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1o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - WETTELIJK STELSEL - EIGEN
SCHULD VAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN BEWAREND BESLAG OP EEN ONROEREND
GOED BEHOREND TOT HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - VORDERING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT TOT OPHEFFJNG VAN
HET BESLAG - VERWERPING.

2° BESLAG -

ECHTGENOTEN GEHUWD ONDER HET WETTELIJK STELSEL EIGEN
SCHCLD VAN EEN VAN DE ECHTGENOTE:'oi -
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BEWAREND BESLAG OP EEN ONROEREND
GOED BEHOREND TOT RET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - VORDERING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT TOT OPHEFFING VAN
HET BESLAG - VERWERPING.

1° en 2° De rechter die, nadat tot zeker-

heid van een eigen schuld van een onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoot bewarend beslag is gelegd op
een tot het gemeenschappelijk vermogen behorende onroerend goed, de vordering van de andere echtgenoot tot
opheffing van het beslag afwijst zonder vast te stellen dat de schuld van
een van de in art. 1409 B. W. bedoelde
uitzonderingen betreft, schendt de genoemde wetsbepaling (1).
(RICHTER T. CRAMER, COSIJN)
ARREST

(A.R. nr. 6986)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1390 en 1409 van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli
1976, 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16
december 1851, 1414, 1429, 1436, 1437,
1438 en 1560, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest de vordering van eiseres ten einde de opheffing te bevelen
van het door verweerster ten laste van
verweerder bij exploot van 2 maart 1984
gelegde bewarend beslag op onroerend
goed, meer bepaald op het appartement
gelegen te Schoten, Van lmmerseelstraat
6, eerste verdieping, en garageruimte G1,
gekadastreerd wijk C nr. 546/Y voor een
oppervlakte van 426 m 2 , en de intrekking
te bevelen van de beschikking van de beslagrechter te Antwerpen op 22 januari
1987 waarbij vernieuwing van voormeld
beslag werd toegestaan, en opheffing te
(1) Zie : R.P.D.B., compl. VI, druk 1983,
trefw. « Regimes matrimoniaux (Droit interne) », nrs. 1092, 1105, 1112 e.v.; CASli!AN,
« Schulden en huwelijksvermogensrecht , in
T.P.R., 1985, blz. 289 tot 334, inz. nrs. 1, 9, 10
en 40; CASMAN en VAN LOOK, « Huwelijksvermogensstelsels », druk Ced. Samsom, III/7; DE
LEVAL, Traite des saisies, Fac. dr. Liege, druk
1988, nr. 142, !itt. B.V.
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bevelen van deze vernieuwing en verweerster tevens te bevelen handlichting
te verlenen in verband met dit beslag en
bij gebreke van vrijwillige handlichting
te zeggen dat de te wijzen beschikking
zal gelden als handlichting, ongegrond
verklaart op grond dat: de verweerders
gehuwd zijn geweest en dat, bij overeenkomst van 9 december 1977 voorafgaandelijk de echtscheiding door onderlinge
toestemming, verweerder zich verbond
tot het betalen van een maandelijks gei:ndexeerd onderhoudsgeld van 24.000
frank aan verweerster; verweerder veroordeeld werd tot betaling van achterstallige onderhoudsbijdragen aan verweerster; op 28 april 1979 eiseres en
verweerder zijn gehuwd; zij op 12 juni
1979 een appartement hebben gekocht te
Schoten, Van Immerseelstraat 6, tegen
de prijs van ... in totaal 2.468.887 frank;
zij op dezelfde dag bij de Bank Brussel
Lambert een bedrag van 2.400.000 frank
hebben ontleend; op 2 maart 1984 verweerster bewarend beslag op hoger vermeld appartement heeft gelegd lastens
verweerder wegens niet betaalde onderhoudsgelden; op 13 februari 1987 verweerster overging tot vernieuwing van
het overgeschreven bewarend beslag na
hiertoe te zijn gemachtigd door de beslagrechter te Antwerpen op 22 januari
1987; de beschikking op 5 februari 1987
en op 20 februari 1987 aan verweerder
werd betekend; eiseres vordert dat het
beslag zou worden opgeheven, daar het
werd gelegd tot zekerheid van achterstallige onderhoudsgelden, zijnde een eigen
schuld van verweerder; die schuld
slechts kan worden verhaald op het eigen vermogen en de eigen inkomsten
van verweerder terwijl het hoger vermeld appartement afhangt van de huwgemeenschap van eiseres en verweerder
en volledig werd gefinancierd door de gemeenschap; (... ) naar Belgisch recht het
appartement behoort tot de huwgemeenschap van eiseres en verweerder; (... ) uit
de stukken blijkt dat eiseres en verweerder samen een lening hebben aangegaan
op dezelfde dag als deze van de aankoop
van het appartement en voor ongeveer
dezelfde som als de prijs van het appartement; moet worden aangenomen dat
de financiering van het appartement is
gebeurd door de gemeenschap; de schuld
van verweerder een eigen schuld is en in
beginsel de eigen schulden alleen op het
eigen vermogen en de eigen inkomsten
van de schuldenaar kunnen verhaald
worden (artikel 1409 van het Burgerlijk
Wetboek); het appartement een gemeenschappelijk goed is van eiseres en ver-
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weerder; dit goed tot het onderpand van
de persoonlijke schuldeisers behoort,
daar een schuldenaar op grand van het
algemeen principe van artikel 7 van de
Hypotheekwet metal zijn goederen moet
instaan voor zijn schulden; het huwelijksvermogensrecht niet van dit algemeen beginsel afwijkt; het huwelijk immers geen middel is om zichzelf onvermogend te maken; moet worden aangenomen dat verweerster bewarend beslag
op het gemeenschappelijk appartement
van eiseres en verweerder mocht leggen,
terwijl de schuld van verweerder valgens het arrest een eigen schuld is waarvoor verweerster bewarend beslag gelegd
had op het appartement dat behoort tot
de huwgemeenschap van eiseres en verweerder en waarvan de financiering gebeurd is door die gemeenschap; het arrest ten onrechte beslist dat dit appartement tot het onderpand van de persoonlijke schuldeisers van verweerder behoort omdat een schuldenaar op grand
van het algemeen principe van artikel 7
van de Hypotheekwet met al zijn goederen moet instaan voor zijn schulden; immers een eigen schuld van een der echtgenoten, die gehuwd zijn zonder bijzondere huwelijksovereenkomst, krachtens
artikel 1409 van het Burgerlijk Wetboek
slechts verhaald kan worden op diens eigen vermogen en inkomsten en niet op
het gemeenschappelijk vermogen van
beide echtgenoten (schending van de artikelen 1390 en 1409 van het Burgerlijk
Wetboek); het algemeen principe van de
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet in
dat geval inderdaad niet van absolute
toepassing is (schending van de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet en, voor
zoveel als nodig, van de artikelen 1429
en 1560, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek) vermits ervan afgeweken wordt
door artikel 1409 van het Burgerlijk Wethoek voor de goederen die tot het gemeenschappelijk
vermogen
behoren
(schending van de artikelen 1390 en 1409
van het Burgerlijk Wetboek); het arrest
dienvolgens eveneens ten onrechte aanneemt dat verweerster voor de eigen
schuld van verweerder bewarend beslag
mocht leggen op het gemeenschappelijk
appartement van eiseres en verweerder
(schending van de artikelen 1414, 1436,
1437 en 1438 van het Gerechtelijk Wethoek) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. de schuld van verweerder een eigen schuld is, namelijk de
achterstallige uitkeringen na echt-
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scheiding die hij moet betalen aan
verweerster, zijn gewezen echtgenote; 2. eiseres en verweerder gehuwd
zijn op 28 april 1979, op 12 juni 1979
een appartement kochten en dit betaalden met gelden die zij op dezelfde dag leenden bij een bankinstelling; dat het beslist dat verweerster
bewarend beslag mocht leggen op
het onroerend goed dat behoort tot
het gemeenschappelijk vermogen
van eiseres en verweerder, en die
beslissing laat steunen op de overweging dat « dit goed tot onderpand
van de persoonlijke schuldeisers behoort, daar een schuldenaar op
grond van het algemeen principe
van artikel 7 van de Hypotheekwet
met al zijn goederen moet instaan
voor zijn schulden (en) het huwelijksvermogensrecht niet van dit algemeen beginsel afwijkt >>;
Overwegende dat artikel 1409 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat,
onverminderd de navolgende artikelen, een eigen schuld van een der
echtgenoten slechts verhaald kan
worden op diens eigen vermogen;
Dat het arrest niet vaststelt dat
een van de bedoelde uitzonderingen
zich te dezen voordoet;
Dat het arrest voornoemde wetsbepaling schendt door te beslissen
dat de eigen schuld van verweerder
ook op het gemeenschappelijk vermogen verhaald kan worden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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KAMER -

17 mei 1991

1° VERBINTENIS-

GELDIGHEID VAN EEN
HANDELING- NOODZAKELIJKHEID VAN HET
BESTAAN VAN EEN OORZAAK - UITZONDERINGEN.

2° VERBINTENIS-

GELDIGHEID VAN EEN
HANDELING - OORZAAK NIET UITGEDRUKT
- TAAK VAN DE RECHTER.

1° Behoudens in de gevallen waarin de

wet aanneemt dat de rechtshandeling
op zichzelf kan bestaan en van haar
oorzaak kan worden gescheiden, is de
geldigheid van zowel een eenzijdige
als een tweezijdige rechtshandeling
onderworpen aan het bestaan van een
oorzaak (1). (Artt. 1108 en 1131 B.W.)
2° Wanneer de oorzaak van een verbinte-

nis niet is uitgedrukt en het bestaan of
de geoorloofdheid ervan wordt betwist,
moet de feitenrechter nagaan of er een
oorzaak is en die bepalen (2). (Artt.
1132 B.W.)
(NAGELS T. TURKALJ)
ARREST

(A.R. nr. 7266)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet, van de artikelen
1108, 1131, 1132 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, en van de rechten van de
verdediging,
(1) Cass., 13 nov. 1969 (A.C., 1970, 261) en 5
nov. 1976 (ibid., 1977, 268).
(2) Zie Cass., 25 nov. 1982, A.R. nr. 6683
(A.C., 1982-83, nr. 191), en de noot Eric Dirix
onder hetzelfde arrest in R. W:, 1984-1985, kol.
1440 tot 1442; zie ook Cass., 28 april 1978 (A.C.,
1978, 1016) met cone!. proc.-gen. Duman, toen
eerste adv.-gen., en DE PAGE, Traite de dmit civil, II, druk 1964, nrs. 480 e.v., en dee! III, druk
1967, nr. 51.
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doordat het arrest voor recht zegt dat
de eiser een bedrag van 600.000 frank
aan verweerder verschuldigd is krachtens een door hem ondertekende schuldbekentenis, op grond : dat de schuldbekentenis beantwoordt aan de door artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek
opgelegde voorwaarden; dat niet wordt
opgelegd dat de oorzaak daarin moet
worden vermeld; dat niet moet worden
onderzocht of de niet-vermelding van de
oorzaak gelijk te stellen is met de afwezigheid van oorzaak; dat de door appellant (thans eiser) ingeroepen omstandigheden - zelfde datum, partijen geen
kennissen - niet door vermoedens of
getuigen' sterker kunnen worden bewezen; dat zelfs indien er sprake geweest
zou zijn van prijsbewimpeling in de onderhandse overeenkomst, dat niet verhindert dat de schuldbekentenis te dezen
een volledig bewijs vormt van de aanspraak van gei:ntimeerde (thans verweerder) op appelant (thans eiser), los van de
onderhandse overeenkomst; dat er geen
redenen bestaan om op het gevraagde bewijs door middel van getuigen en vermoedens in te gaan,
terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 1108 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke
overeenkomst, ook een eenzijdige overeenkomst zoals de schuldbekentenis, een
geoorloofde oorzaak moet hebben om
geldig te zijn; artikel 1133 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de oorzaak
ongeoorloofd is wanneer zij door de wet
verboden is of strijdig is met de goede
zeden of met de openbare orde; artikel
1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
dat een verbintenis aangegaan uit een
ongeoorloofde oorzaak geen gevolg kan
hebben; een schuldbekentenis waarvan
de oorzaak ongeoorloofd is, zoals bij
prijsbewimpeling, absoluut nietig is; artikel 1132 van het Burgerlijk Wetboek weliswaar bepaalt dat de overeenkomst geldig is hoewel de oorzaak ervan niet is
uitgedrukt, doch dit de grondregel dat elke overeenkomst een geoorloofde oorzaak moet hebben, geenszins aantast; uit
alle voornoemde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter,
wanneer de oorzaak in de overeenkomst
niet is uitgedrukt, niettemin moet nagaan of er een oorzaak is en die moet
bepalen; de rechter daartoe a fortiori
verplicht is wanneer - zoals in casu voor een partij uitdrukkelijk betwist
wordt dat de verbintenis uit hoofde van
de schuldbekentenis een geoorloofde oor-
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zaak heeft, en ook de andere partij niet
aangeeft waarin de geoorloofde oorzaak
van de schuldbekentenis dan wei zou bestaan; het bestreden arrest echter niet
nagaat welke de oorzaak is die aan de litigieuze schuldbekentenis ten grondslag
ligt en evenmin onderzoekt of die wei geoorloofd is, hoewel zulks precies door de
eiser werd betwist, doch enkel vaststelt
dat de schuldbekentenis voldoet aan aile
(vorm)vereisten van artikel 1326 van het
Burgerlijk Wetboek en een « volledig bewijs >> vormt van de aanspraak van de
schuldeiser, los van de koopovereenkomst; uit artikel 1132 van het Burgerlijk Wetboek ten slotte volgt dat de
schuldenaar, tegenover het wettelijk vermoeden ten gunste van de schuldeiser,
het recht heeft om met aile middelen gebreken betreffende de oorzaak van zijn
verbintenis te bewijzen; wanneer de
schuldenaar van dit recht zoals in casu,
zonder meer, wordt afgewezen, zijn rechten van de verdediging geschonden zijn,
zodat de beslissing van het arrest, door
de geldigheid van de schuldbekentenis
op !outer formele gronden te handhaven
zonder zelf de onderliggende oorzaak ervan op te sporen en te bepalen, noch eiser toe te laten de ongeoorloofde oorzaak
te bewijzen en noch zelf op wettige wijze
vast te stellen dat de schuldbekentenis
een geoorloofde oorzaak had, hetgeen
door eiser op omstandige wijze was betwist, niet wettelijk verantwoord is en
schending inhoudt van de artikelen 1108,
1131, 1132 en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek en van de rechten van de verdediging:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest en uit die van
het beroepen vonnis blijkt dat: 1. eiser, bij overeenkomst van 27 mei
1986, een perceel grond met bungalow kocht van verweerder, de prijs
vastgesteld werd op 1.600.000 frank,
waarvan 200.000 frank als voorschot
werd betaald, het saldo van 1.400.000
frank te betalen was bij het ondertekenen van de authentieke akte;
2. eiser een schuldbekentenis ondertekende
waarbij
hij
verklaart
600.000 frank schuldig te zijn aan
verweerder, zonder verdere reden
op te geven, en dat dit bedrag ten
laatste op 9 juni 1986 betaald moest
worden; 3. eiser aanvoerde dat die
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schuldbekentenis ongeldig was aangezien zij een ongeoorloofde oorzaak had, namelijk dat het bedrag
van 600.000 frank « betrekking heeft
op dat deel van de koopprijs dat
niet in de overeenkomst werd vermeld ten einde de registratierechten
laag te houden », hetgeen eiser aanbood te bewijzen;
Overwegende dat de geldigheid
van een rechtshandeling onderworpen is aan het bestaan van een oorzaak; dat deze regel van toepassing
is op alle rechtshandelingen, hetzij
een eenzijdige of een tweezijdige, en
hierop slechts uitzondering bestaat
in de gevallen waarin de wet aanneemt dat de handeling op zichzelf
kan bestaan en van haar oorzaak
kan worden gescheiden;
Dat, met betrekking tot de schuldbekentenis, geen enkele wetsbepaling zulk een uitzondering vaststelt;
Overwegende dat, krachtens artikel 1132 van het Burgerlijk Wethoek, de overeenkomst niettemin
geldig is, hoewel de oorzaak ervan
niet is uitgedrukt;
Dat de feitenrechter, wanneer de
oorzaak in de overeenkomst niet is
uitgedrukt en het bestaan of de ongeoorloofdheid ervan betwist wordt,
moet nagaan of er een oorzaak is en
die bepalen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « de schuldbekentenis beantwoordt aan de door artikel 1326
van het Burgerlijk Wetboek opgelegde voorwaarden >> en « dat niet
wordt opgelegd dat de oorzaak daarin moet worden vermeld »;
Dat het oordeelt dat : « niet moet
onderzocht worden dat de niet vermelding van de oorzaak gelijk is te
stellen met de afwezigheid van oorzaak; de door (eiser) ingeroepen omstandigheden (... ) niet door vermoedens of getuigen sterker kunnen
worden bewezen; zelfs indien er zou
sprake geweest zijn van prijsbewimpeling in de onderhandse overeenkomst, dat niet verhindert dat de
schuldbekentenis ten deze een valledig bewijs vormt van de aanspraak
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van (verweerder) op (eiser) los van
de onderhandse overeenkomst; er
geen reden bestaan om op het gevraagde bewijs door middel van getuigen en vermoedens in te gaan »;
Overwegende dat, nu uit het voorafgaande blijkt dat het arrest besluit tot de geldigheid van de litigieuze schuldbekentenis zonder de
oorzaak ervan te bepalen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat er geen aanleiding is om het eerste onderdeel, dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
nader te onderzoeken;

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - VOORZIENING BETEKE!\D TE:\' VERZOEKE VAN DE STAD VERTEGEl\'WOORDIGD
DOOR HET COLLEGE - VOOR2;1EN!l\G NIET
ONTVANKELIJK.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
wordt ingesteld door het college van
burgemeester en schepenen van een
stad, handelende als « herstelvorderende overheid "• wanneer die voorziening
aan de verweerders werd betekend ten
verzoeke van de stad « vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen "• die niet in het geding was en geen voorziening had
ingesteld.
(COLLEGE VAN BURGEMEESTER E':ll SCHEPE);E'\
VAN DE STAD GENT T. HEGGERICKX, VA:'-1DAELE)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door eiser ondertekende schuldbekentenis van
600.000 frank en over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
17 mei 1991 - 1" kamer - Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en Verbist.
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21 mei 1991

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM VAN BETEKENING - VOORZIENING INGESTELD DOOR HET

(A.R. nr. 3830)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over de tweede grand van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, afgeleid
uit het ontbreken van regelmatige betekening van de voorziening aan de verweerders;

Overwegende dat eiser voor de
correctionele rechtbank zijn tussenkomst, die ertoe strekte het herstel
van de plaats in de vorige staat te
horen bevelen door de uitvoering
van bepaalde werken, formuleerde
als volgt: « Mr. P. Lagae, advocaat
te Gent, treedt op voor het college
van burgemeester en schepenen van
de stad Gent, herstelvorderende
overheid »;
Overwegende dat eiser voor het
hof van beroep concludeerde onder
meer als volgt: « Het gaat hier dus
om een bevoegdheid die door de wet
aan uitdrukkelijk het college als zodanig wordt opgedragen, en niet aan
de gemeente. De bevoegdheid van
het college om in rechte te treden in
zake herstelvorderingen stoelt niet
op artikel 148 van de gemeentewet
(thans artikel 270), maar het college
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put die bevoegdheid rechtstreeks uit Nr. 482
het artikel 65 van de wet van
29.3.1962 »;
ze KAMER - 21 mei 1991
Overwegende dat aldus blijkt dat
niet de stad Gent, vertegenwoordigd
door het college van burgemeester STEDEBOUW - BOUWVERGUNNING - VERen schepenen, in het geding is opgeGUNNING TOT ONTBOSSING - BEGRIP.
treden, maar enkel het college van
burgemeester en schepenen als zo- Art. 44 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedanig krachtens een eigen recht dat
debouw wordt geschonden door het arrest dat vaststelt dat aan de beklaagde
het meent te kunnen putten uit artieen vergunning werd afgegeven op
kel 65 van de Stedebouwwet;
grand waarvan hij in de mening kon
Overwegende dat uit de stukken
verkeren dat hij inderdaad tot ontboswaarop het Hof vermag acht te
sing mocht overgaan, zonder te releveslaan, blijkt, enerzijds, dat de voorren dat aan die vergunning de verziening werd ingesteld door « het
plichting tot wederbebossen was gekoppeld, en dat uit de omstandigheid dat
college van burgemeester en schepehij op de hoogte was van de onwettige
nen van de stad Gent, herstelvordetoestand vanaf een zekere datum,
rende overheid », anderzijds, dat die
afleidt dat de beklaagde schuldig is aan
voorziening aan de verweerders
het onwettig in stand houden van een
werd betekend ten verzoeke van
toestand van ontbossing.
<< De Stad Gent, vertegenwoordigd
door haar college van Burgemeester
en Schepenen », die niet in het ge(CIAUWERS, VAN ENDERT
ding was en geen voorziening heeft
T. VIAAMSE GEWEST)
ingesteld;
ARREST
Dat de voorziening van << het college van burgemeester en schepenen
(A.R. nr. 4485)
van de stad Gent, herstelvorderende
overheid », nu ze niet regelmatig
HET HOF; - Gelet op het bestrewerd betekend aan de verweerders,
den arrest, op 9 maart 1990 door het
niet ontvankelijk is;
Hof van Beroep te Antwerpen geweDat de grand van niet-ontvanke- zen;
lijkheid moet worden aangenomen;

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de door het openbaar ministerie ingestelde rechtsvordering :

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat om eisers middel te
onderzoeken dat niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
21 mei 1991 - 2• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Blontrock, Brussel.

a. waarbij de appelrechters vaststellen dat de strafvordering betreffende het wederrechtelijk uitvoeren
van een bouwwerk, namelijk de antbossing, door verjaring vervallen is:
Overwegende dat de voorzieningen bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
b. waarbij de eisers veroordeeld
worden tot een geldboete, een vervangende gevangenisstraf en in kosten van de strafvordering wegens
het in stand houden van << de verle-
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de werken » en waarbij de eisers
veroordeeld worden tot het herstel
van de plaats in de vorige staat :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 44 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw:

Overwegende dat de eisers vervolgd werden wegens : « te HamontAchel in de loop van januari 1982
als eigenaars-uitvoerders het onroerend goed gelegen te Hamont-Achel
gekadastreerd of geweest zijnde
sectie A nr. 1272 n, eigendom van
Leonard, Mathijs, Clauwers, hoveniersarbeider, geboren te Bocholt op
17 juli 1932 en van zijn echtgenote
Anna, Petronella, Van Endert, huisvrouw, geboren te Kaulille op 18 februari 1935, samenwonende te 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Zellikveld nr. 1,
te hebben ontbost en geen heraanplanting binnen 3 jaar gedaan te
hebben overeenkomstig het advies
van het college van burgemeester
en schepenen, zonder voorafgaande
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen, en vanaf 1
februari 1982 tot minstens de datum
der dagvaarding voormelde werken
in stand te hebben gehouden >>;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verjaring van de strafvordering is ingetreden in zoverre
de eisers worden vervolgd wegens
het ontbossen;
Overwegende dat de appelrechters
verder vaststellen dat de eisers op
29 oktober 1981 van het college van
burgemeester en schepenen van de
gemeente Achel een vergunning bekwamen waaruit zij de mening konden putten dat ze een vergunning
tot ontbossing bekwamen « onder
voorwaarde zich aan het advies van
de boswachter te houden »; dat voor
het bedoelde perceel, gezien zijn ligging, elke ontbossing onderworpen
is aan het voorafgaand advies van
de gemachtigde ambtenaar; dat het
irrelevant is na te gaan wat de boswachter aan de eisers heeft medege-
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deeld betreffende de verplichting tot
heraanplanting; dat zo de eisers
misleid werden door de vergunning
die hun werd verleend door het college van burgemeester en schepenen, zij vanaf 29 juli 1985, toen proces-verbaal werd opgesteld wegens
de onwettige rooiing van het dennenbos, op de hoogte waren van de
onwettige toestand; dat nu de eisers
desniettegenstaande de toestand
van ontbossing hebben gehandhaafd, zij schuldig zijn aan het misdrijf van in stand houden van de
ontbossing;
Overwegende dat, uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de gemachtigde
ambtenaar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Achel van 29
oktober 1981 heeft geschorst noch
dat daarop de procedure strekkende
tot vernietiging van die beslissing
werd gevoerd;
Overwegende dat het aan het college van burgemeester en schepenen staat alvorens een vergunning
af te leveren, te onderzoeken of
zulks mag geschieden zonder het
advies van de gemachtigde ambtenaar in te winnen en of de gebeurlijk af te leveren vergunning tot antbossing dient te worden verbonden
aan de verplichting te wederbebossen;
Overwegende dat de eventueel
door de fout van de gemeentelijke
overheid afgeleverde vergunning
voor degene die ze verkrijgt rechten
doet ontstaan;
Overwegende dat de appelrechters, nu ze vaststellen dat aan de eisers een vergunning werd afgeleverd op grond waarvan zij in de
mening kunnen verkeren dat ze inderdaad tot ontbossing mochten
overgaan, zonder dat ze vaststellen
dat aan die vergunning de verplichting tot wederbebossen was gekoppeld, en zij uit de omstandigheid dat
« ze op de hoogte waren van de on-
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wettige toestand vanaf 29 juli 1985 »
afleiden dat de eisers schuldig zijn
aan het onwettig in stand houden
van een toestand van ontbossing, artikel 44 van de wet van 29 maart
1962 schenden;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
tegen de eisers gerichte civielrechtelijke vorderingen van verweerster :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen op de tegen de
eisers gerichte strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissingen op de tegen hen gerichte
civielrechtelijke vorderingen, die het
gevolg zijn van eerstgenoemde beslissingen;
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2• KAMER - 22 mei 1991

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING
- GEMIS AAN BESTAANSREDEN - VEROORDELEND ARREST - VERWERPING VAN HET
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERWERPING VAN DE VOORZIENING
TEGEN HET VEROORDELEND ARREST VOORZIENING TEGEN DE VERWERPING VAN
HET VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING
ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING VOORZIENING IN
CASSATIE - VERWERPING VAN DE VOORZIENING TEGEN HET VEROORDELEND ARREST VOORZIENING TEGEN DE VERWERPING VAN
HET VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING
ONTVANKELIJKHEID.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - GEMIS AAN BESTAANSREDEN - BELANG - BEGRIP.

Om die redenen, ongeacht de middelen van de eisers die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, verwerpt de voorzieningen in
zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen op de strafvordering
waarbij de verjaring wordt vastgesteld; vernietigt het bestreden arrest
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers
ieder in een vierde van de kosten en
laat de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
21 mei 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Goffin, Tongeren.

1° en 2° Wanneer de voorziening tegen
een veroordelend arrest wordt verworpen, gaat die veroordeling in kracht
van gewijsde en is zij uitvoerbaar (1);
de voorziening tegen het latere arrest,
dat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, verliest derhalve
haar bestaansreden, aangezien de vrijheidsbeneming dan gegrond is op de
onherroepelijk geworden veroordeling
(2).
3° Het belang waarvan de al of niet ont-

vankelijkheid van een voorziening afhangt, moet op objectieve wijze worden beoordeeld, naar gelang van de
cassatiemogelijkheden.

(1) Zie Cass., 12 maart 1974 (A.C., 1974, 767)
en 27 jan. 1978 (ibid., 1978, 640).
(2) Zie Cass., 27 sept. 1989, A.R. nr. 7795
(A.C., 1989-90, nr. 61).
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(DANDOIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 8864-9130)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 20 december 1990
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, en op 10 mei 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;

II. Op de voorziening tegen het arrest dat op 10 mei 1991 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling :
Over het middel Juidend als volgt: « in
het geval dat het Hof van Cassatie het
cassatieberoep tegen het arrest van 20
december 1990 waarbij een veroordeling
tot een gevangenisstraf van drie j~~r
wordt uitgesproken zou verwerpen voor
of terzelfder tijd als de uitspraak over
deze voorziening, zou eiser een klaarblijkelijk belang hebben bij een uitspraak
over deze voorziening en wel om verschillende redenen : a) die beslissing zou
gevolgen hebben voor de w~ttigheid va~
zijn hechtenis vanaf 30 apnl 1991; b) hiJ
zou dan zijn straf kunnen uitzitten na
een bevel tot opsluiting, met andere
woorden hij zou schikkingen kunnen ·
treffen voor zijn gezins- en beroepsleven;
c) hij zou in de mogelijkheid verkeren
een genadeverzoek in te dienen, dat de
tenuitvoerlegging van het arrest van 20
december 1990 zou opschorten en dit
zonder dat hij in de gevangenis zou worden opgesloten >> :

Overwegende dat ten gevolge van
de verwerping van de voorziening
tegen het arrest van 20 december
1990 de veroordeling van eiser in
kracht van gewijsde is gegaan en
uitvoerbaar is;
Overwegende dat het belang
waarop eiser zich beroept om de
ontvankelijkheid aan te tonen van
zijn cassatieberoep tegen het arrest
van 10 mei 1991, dat het verzoek tot
invrijheidstelling verwerpt, zijn subjectief belang is; dat het belang
waarvan de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep afhangt op een

objectieve wijze moet worden beoordeeld, gelet op de cassatiemogelijkheden;
Overwegende dat een definitieve
titel van hechtenis in de plaats is
gekomen van de vorige voorlopige
titel van hechtenis, zodat het belang
te dezen samenvalt met de bestaansreden die opgehouden heeft te
bestaan, aangezien de vrijheidsbeneming haar grondslag vindt in de onherroepelijk geworden veroordeling;
Overwegende dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft
en dus niet ontvankelijk is;

Om die redenen, (... ) verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eiser in
de kosten.
22 mei 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. R. Hougardy,
Charleroi.
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KAMER -

22 mei 1991

1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MEMORIE VERSCHRIJVING - BEVOEGDHE!D VAN HET
HOF.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENGEVING - BEGRIP.
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3° AUTEURSRECHT
INBREUK
KLACHT GRIP.

BESCHERMING VERVOLGINGEN - VEREISTE BENADEELDE PERSOON - BE-

4° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - AUTEURSRECHT - INBREUK VERVOLGINGEN - VEREISTE - KLACHT BENADEELDE PERSOON - BEGRIP.

1" Het Hoi is bij de beoordeling van een

cassatiemiddel bevoegd om een verschrijving te verbeteren in de memorie
die dat middel bevat, wanneer die verschrijving overduidelijk blijkt uit de
stukken van de rechtspleging (1).
2° De aangeklaagde tegenstrijdigheid in
de motivering waarvan het onderzoek
de uitlegging, do01· het Hoi, van de door
de bestreden beslissing toegepaste
wetsbepalingen veronderstelt, staat niet
gelijk met een ontbreken van redenen
en houdt dus geen verband met het
vormvereiste van art. 97 Gw. (2).
3° en 4° Het recht om klacht in te dienen
wegens overtreding van de Auteurswet
komt niet uitsluitend toe aan de auteur
van het nagemaakte Jetterkundige of
artistieke werk; dat recht komt toe aan
eenieder die beweert door de namaking
benadeeld te zijn, zoals de rechtverkrijgenden van de auteur aan wie laatstgenoemde toestemming had gegeven om
zijn werk te Teproduceren. (Artt. 1 en 26
Auteurswet.)
(« WARNER BROSS INC. " VENN. NAAR AMERIKAANS RECHT E.A., " COLUMBIA PICTURES
INDUSTRIES INC. » VENN. NAAR AMERIKAANS
RECHT E.A. T. VELJKOVIC)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8878)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 december 1990
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
(1)
(A.C.,
(2)
(A.C.,

Zie Cass., 29 jan. 1990, A.R. nr. 8623
1989-90, nr. 332).
Zie Cass., 14 dec. 1990, A.R. nr. 7176
1990-91, supra nr. 204).
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat de eiseressen,
burgerlijke partijen, nu zij in geen
kosten van die rechtsvordering zijn
veroordeeld, niet bevoegd zijn om
zich tegen die beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen die
zijn ingesteld door :
A. de eiseressen sub I :
Overwegende dat de eiseressen
zich in de zaak 480 H 89 burgerlijke
partij hebben gesteld en hebben verklaard zich in die zaak in cassatie te
voorzien;
Overwegende dat de namens hen
ingediende memorie aan het Hof
een enkel middel onderwerpt, gericht tegen de beslissing die in de
zaak 491 H 89 is gewezen op de
door de eiseressen sub II wegens de
telastlegging I van die tweede zaak
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Dat uit de rechtspleging, meer bepaald uit het bestreden arrest, de
verklaring van voorziening en de
context van de memorie zelf overduidelijk blijkt dat het aan een verschrijving, waarvan de verbetering
tot de bevoegdheid van het Hof behoort, te wijten is dat die memorie
de tien vennootschappen die zich in
de zaak 480 H 89 burgerlijke partij
hebben gesteld eiseressen in cassatie noemt in plaats van de tien vennootschappen die burgerlijke partij
zijn in de zaak 491 H 89 en hun
voorziening regelmatig hebben betekend aan verweerster;
Overwegende dat de sub I opgesomde eiseressen geen enkel middel
aanvoeren tegen de beslissingen
waartegen zij cassatieberoep hebben
ingesteld;
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B. de eiseressen sub II
1o we gens de telastlegging I van
de zaak 491 H 89 :
Over het middel : schending van de artikelen 1, 22 en 26 van de auteurswet
van 22 maart 1886, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 63 van het Wetboek van Strafvordering, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest de telastlegging I
van de tweede zaak, namelijk de overtreding van artikel 22 van de auteurswet
van 22 maart 1886, niet bewezen verklaart ten aanzien van verweerster en de
wegens die telastlegging ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen van de (eiseressen) verwerpt op grond dat « de beklaagde (verweerster) door de aan haar
verweten feiten geen inbreuk heeft gepleegd op een auteursrecht als bedoeld
in de wet van 22 maart 1886 doch op
daaraan verwante rechten, te dezen de
rechten van de producenten en verdelers
die de litigieuze films in omloop brengen >>,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 22 van
de wet van 22 maart 1886 elke kwaadwillige of bedrieglijke inbreuk op het auteursrecht strafbaar stelt als namaking;
cinematografische werken - waarvan
het in de telastlegging van overtreding
van de Auteurswet gaat - worden beschermd als werken in de zin van artikel
1 van de wet van 22 maart 1886; het arrest in de motivering in verband met de
inbreuken op de wet op de fabrieksmerken en de wet op de handelspraktijken,
vaststelt dat verweerster willens en wetens en met winstoogmerk nagemaakte
videogrammen heeft aangekocht en oorspronkelijke videocassattes heeft verveelvoudigd; verweerster dus noodzakelijkerwijs bedrieglijk inbreuk heeft gepleegd op een auteursrecht als bedoeld
in de wet van 22 maart 1886; het arrest
bijgevolg, uit de vaststelling dat verweerster willens en wetens en met winstoogmerk videogrammen heeft aangekocht
en oorspronkelijke videocassettes van
werken in de zin van artikel 1 van de
wet van 22 maart 1886 heeft verveelvoudigd, niet wettig kon afleiden dat de aan
verweerster ten laste gelegde namaking
in de zin van artikel 22 van de wet van
22 maart 1886 niet bewezen was (schending van de artikelen 1 en 22 van de wet
van 22 maart 1886);
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tweede onderdeel, het arrest tegenstrijdig is; het tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, dat de ten laste gelegde
inbreuk op de wet op de handelspraktijken bewezen is omdat verweerster Willens en wetens en met winstoogmerk nagemaakte videogrammen heeft aangekocht en oorspronkelijke videocassattes
van cinematografische werken heeft verveelvoudigd en, anderzijds, dat de telastlegging van namaking in de zin van artikel 22 van de Auteurswet niet bewezen
is en dat verweerster door de haar verweten feiten geen inbreuk heeft gepleegd op een auteursrecht als bedoeld
in de wet van 22 maart 1886; het arrest
bijgevolg, nu het tegenstrijdig is, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest beslist dat
verweerster willens en wetens en met
winstoogmerk videocassettes heeft verveelvoudigd en in omloop gebracht; de
eiseressen de producenten en verdelers
zijn van de cinematografische werken
als bedoeld in de telastlegging van bedrieglijke inbreuk op het auteursrecht;
er krachtens de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 voor de burgerlijke-partijstelling voor de strafrechter
geen andere vereiste wordt gesteld dan
dat men kan beweren door het misdrijf
waarvoor vervolgingen zijn ingesteld benadeeld te zijn in de zin van de artikelen
26 van de wet van 22 maart 1886 en 63
van het Wetboek van Strafvordering; de
burgerlijke-partijstelling wegens het misdrijf namaking, als bedoeld in artikel 22
van de wet van 22 maart 1886, niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de
betrokkene zelf een auteursrecht kan
doen gelden; uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat verweerster cinematografische werken heeft verveelvoudigd
en in omloop gebracht op de markt
waar, onder meer door toedoen van de
eiseressen, toegestane reproducties van
de desbetreffende cinematografische
werken werden verspreid; de eiseressen
dus gronden hadden om te beweren dat
ze benadeeld waren ten gevolge van het
misdrijf namaking als bedoeld in artikel
22 van de wet van 22 maart 1886; het arrest niet op grond van de enkele overweging dat de eiseressen alleen verwante
rechten konden doen gelden hun het
recht kon ontnemen om een burgerlijke
rechtsvordering in te stelleh wegens inbreuk op de Auteurswet; het arrest bijgevolg, nu het zich onbevoegd verklaart om
uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de eiseressen, in
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zoverre zij gegrond zijn op het misdrijf
namaking in de zin van artikel 22 van de
wet van 22 maart 1886, terwijl het tevens, wat die burgerlijke rechtsvordering
betreft, overweegt dat de ten laste gelegde feiten geen inbreuk zijn op een auteursrecht in de zin van de wet van 22
maart 1886, doch op daaraan verwante
rechten, te dezen de rechten van de producenten en verdelers die de litigieuze
films in omloop brachten, de artikelen 26
van de wet van 22 maart 1886, 3 en 4 van
de wet van 17 april1878, 63 van het Wethoek van Strafvordering en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de in dit onderdee! aangeklaagde tegenstrijdigheid
geen verband houdt met het vormvereiste van artikel 97 van de
Grondwet; dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet gelijkstaat met
een ontbreken van redenen, maar dat
het onderzoek ervan de uitlegging,
door het Hof, van de door het arrest
toegepaste wetsbepalingen veronderstelt;
Dat het onderdeel, in zoverre het
de schending van de bovengenoemde grondwettelijke bepalingen aanvoert, faalt naar recht en voor het
overige feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste en derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat aan verweerster
sub I van de in het middel vermelde
zaak 491 H 89 ten laste was gelegd
dat zij in strijd met artikel 22, eerste lid, van de Auteurswet van 22
maart 1886 « kwaadwillig of bedrieglijk inbreuk heeft gepleegd op de
rechten van de makers van cinematografische films, meer bepaald door
zonder de toestemming van de
rechtverkrijgenden films te copieren
en op te nemen op cassettes , ten
nadele van de eiseressen « die
klacht indienen omdat ze beweren
daardoor benadeeld te zijn »;
Overwegende dat, enerzijds, luidens artikel 1 van de wet van 22
maart 1886 aileen de auteur van een
werk van letterkunde of kunst het
recht heeft om het te verveelvoudigen op welke wijze of in welke vorm
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ook, of om daarvoor toestemming te
geven en dat, anderzijds, overeenkomstig artikel 26 van genoemde
wet, het misdrijf waarvan sprake is
in de bovengenoemde telastlegging
niet kan worden vervolgd dan op
klacht van de persoon die beweert
benadeeld te zijn; dat uit de tekst
van laatstgenoemd artikel blijkt dat
het recht om klacht in te dienen
niet uitsluitend toekomt aan de auteur van het nagemaakte letterkundig of artistiek werk, doch aan eenieder die beweert door de namaking
benadeeld te zijn, zoals de rechtverkrijgenden van de auteur aan wie
laatstgenoemde toestemming heeft
gegeven om zijn werk te reproduceren;
Dat bijgevolg het arrest, nu het
beslist dat de telastlegging I van
zaak 491 H 89 niet bewezen is, op
grond dat « de (verweerster) door de
aan haar verweten feiten geen inbreuk heeft gepleegd op een auteursrecht als bedoeld in de wet van
22 maart 1886, doch op daaraan verwante rechten, te dezen de rechten
van de producenten en verdelers die
de litigieuze films in omloop brengen », niet naar recht verantwoord
is;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
2° wegens de overige telastleggingen van de zaak 491 H 89:
Overwegende dat de eiseressen
geen enkel middel aanvoeren;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de wegens de telastlegging I van de zaak 491 H 89
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; 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 eise-

Nr. 485

937

HOF VAN CASSATIE

ressen sub I in de helft van de kosten, de eiseressen sub II in een
derde en verweerster in een zesde
ervan; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.

(BIESEMANS
T. SCHWEIZ VERZEKERING N.V. E.A.)

22 mei 1991 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9046)

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over de middelen, aangevoerd in de memarie van eiser, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is
gevoegd:
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1° CASSATIEMIDDELEN-

AARD- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL
DAT BET HOF ERTOE VERPLICHT FEITELIJKE
GEGEVENS NA TE GAAN.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.3,
GETUIGE - ONDERVRAGING VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE- AFWIJZING
- CASSATIE!VIIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
- VEREISTE.

Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser heeft gevraagd dat de met het onderzoek belaste rechter Coppieters 't Wallant
in de hoedanigheid van getuige zou
worden gehoord; dat eiser weliswaar
betoogt een dergelijk verzoek schriftelijk te hebben gericht aan de voorzitter van het hof van beroep; dat
evenwel het onderzoek van dat middel op dat punt het Hof ertoe zou
verplichten feitelijke gegevens na te
gaan, wat niet tot zijn bevoegdheid
behoort;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

d, E.V.R.M. -

En overwegende dat de substanW\le of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

1° en 2° Niet ontvankelijk is het middel

ten betoge dat de getuige om wiens ondervraging de eiser, beklaagde, had
verzocht, niet is ondervraagd, wanneer
het onderzoek van dat middel het Hof
ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan (1).
(1) Zie Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5336 (A.C.,
1987-88, nr. 340).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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22 mei 1991 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggevez·: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. F. Motte-de
Raedt, Brussel, en F. Roggen, Brussel.

die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, wordt opgeworpen in een voor het
Hof van Cassatie aanhangige zaak,
moet het Hoi, in de regel, die vraag
voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof (2). (Art. 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof, ondertekend op 31 maart
1965 te Brussel en goedgekeurd bij W.
18 juli 1969.)
(AUTHENTIC

PROFESSIONAL
P.V.B.A. T. BISOUX)

COLORCOPY

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8875)
Nr. 486
1e

KAMER -

23 mei 1991

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 juni 1989 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;

1° BENELUX -

VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF - DWANGSOM - ART. 1385B/S,
EERSTE LID, GER.W. - RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELIJK VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND.

2° DWANGSOM -

ART. 1385BIS, EERSTE
LID, GER.W.- RECHTSREGEL GEMEENSCHAPPELI.JK VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND.

3° BENELUX -

ART. G, VERDRAG BENELUXGERECHTSHOF - PREJUDICIELE VRAAG VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, DIE ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1
VAN HET VERDRAG - VRAAG OPGEWORPEN
IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING VAN HET HOF
VAN CASSATIE.

1o en 2° De regels vervat in art. 1385bis,
eerste lid, Ger. W. zijn met ingang van
1 maart 1980 voor Belgie, Luxemburg
en
Nederland gemeenschappelijke
rechtsregels geworden, die als dusdanig zijn aangewezen krachtens art. 1
Verdrag Benelux-Gerechtshof (1).
3° Wanneer een vraag om uitlegging van

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 807, 808, 1042, 1138,
tweede lid, en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie
van de procespartijen, van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt
uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis alle beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt « en beslist dat de dwangsom
20.000 frank zal bedragen », op grond dat
« het beroepen vonnis (eiseres) veroordeelde tot een dwangsom van 10.000
frank per achterstallige kalenderdag; dat
(verweerster) op de terechtzitting van 26
mei 1989 verklaart dat zij die dwangsom
beperkt tot twee bezoeken van de gerechtsdeurwaarder Ovart, hetzij 2.100
frank, dat niettemin kan worden geoordeeld dat het hager beroep roekeloos en
tergend is; dat het incidenteel hoger beroep niet gegrond blijkt »;
terwijl de dwangsom, ingevolge artikel
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek,
een veroordeling is die op vordering van
een partij wordt uitgesproken; het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld

een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel,
(1) Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7156 (A.C.,
1989-90, nr. 236)

(2) Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7156, waarvan sprake is in noot 1; 21 feb. 1990, A.R. nr.
7737, en 1 maart 1990, A.R. nr. 6975 (ibid.,
1989-90, nrs. 378 en 397).
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dat verweerster haar vordering in dat
opzicht tot 2.100 frank beperkte, niet kon
beslissen dat de dwangsom 20.000 frank
bedraagt zonder eiseres te veroordelen
op een vordering die verweerster niet
had ingesteld; het bestreden vonnis bijgevolg de artikelen 807, 808, 1042, 1138,
tweede lid, en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen en het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te
doen over niet gevorderde zaken miskent; het bestreden vonnis, door niet de
heropening van de debatten te bevelen
om aldus eiseres in staat te stellen verweer te voeren over het bedrag van de
dwangsom, dat aldus ambtshalve wordt
verhoogd, bovendien het recht van verdediging van eiseres miskent (miskenning
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging) :
Overwegende dat artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk W etboek de
rechter weliswaar verbiedt meer toe
te kennen dan er gevraagd was,
maar dat in het precieze geval van
de dwangsom, op grand van artikel
1385bis van dat wetboek, de rechter
mogelijk toch een hager bedrag dan
het door de eisende partij gevraagde
zou kunnen toekennen;
Overwegende dat de beoordeling
van de wettelijkheid van de veroordeling tot een hogere dwangsom
dan de gevraagde, noopt tot uitlegging van genoemd artikel 1385bis;
Dat die wetsbepaling, in Belgie,
op 1 maart 1980 in werking is getreden, samen met de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet
betreffende de dwangsom en de genoemde eenvormige wet, vervat in
de bijlage van deze overeenkomst,
ondertekend te 's-Gravenhage op 26
november 1973 en goedgekeurd bij
de wet van 31 januari 1980; dat de
rechtsregel die zowel in voormeld
artikel 1385bis als in artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet ligt
besloten, een rechtsregel is die gemeen is aan Belgie, Luxemburg en
Nederland in de zin van artikel 1
van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof;
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Dat de noodzaak van een beslissing over de uitlegging van die
rechtsregel het Hof noopt de in het
dictum gepreciseerde vraag van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof
voor te leggen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening behalve in zoverre zij
gericht is tegen de beslissing waarbij het bedrag van de dwangsommen op 20.000 frank wordt vastgesteld; schort de uitspraak over dat
punt op tot het Benelux-Gerechtshof
uitspraak heeft gedaan over de volgende vraag: kan op grond van artikel 1, eerste lid, van de eenvormige
wet betreffende de dwangsom, een
veroordeling tot een hogere dwangsom dan de door de eisende partij
vastgestelde worden uitgesproken?;
veroordeelt eiseres in de helft van
de kosten en houdt de andere helft
a an.
23 mei 1991 - 1e kamer - T'oorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Tlerslaggever: de h. Verheyden - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (3): mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.
(3) Met verWIJzmg naar bepaalde auteurs,
die zich afvragen of inzake dwangsom, de
rechter het door de eiser voorgestelde bedrag
niet zou kunnen vermeerderen, heeft het O.M.
gezegd dat, hoewel er over de kwestie geen
eensgezindheid bestaat, de rechtsleer geneigd
is om aan te nemen dat de rechter dit kan
doen, onder verwijzing naar een studie van
prof. Storme, volgens wie de grondslag daarvan te vinden is in art. 1385ter Ger.W. (T.P.R.,
1980, blz. 237). Het O.M. was dan ook van oordeel dat, indien aan het Benelux-Gerechtshof
een prejudiciele vraag zou worden gesteld, zij
betrekking moest hebben op de uitlegging van
art. 1385ter Ger.W. of, althans, diende te worden uitgebreid tot dat artikel veeleer dan te
worden beperkt tot het in het middel vermelde
art. 1385bis.
Dat het middel niet is aangevoerd op grand
van schending van art. 1385ter Ger.W. is in dat
opzicht zonder belang. Immers, in de onderstelling dat het Benelux-Gerechtshof beslist

{Zie vervolg noot op volgende biz.)
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1o BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZING - PROCEDURE - VERKOOPSVOORWAARDEN NOTARIELE AKTE - UITVOERBAARHEID.

gedwongen tenuitvoerlegging wordt gedaan, oordeelt dat hij enige reden
heeft om te weigeren de plaatsen te
ontruimen, dient hij de door de aangestelde notaris opgestelde verkoopsvoorwaarden te betwisten op de wijze en
binnen de termijn als bepaald bij art.
1582 Ger.W.
(DELCOURT T. FROGNET, WARNIMONT)

20 NOTARIS -

NOTARIELE AKTE - GEDWO:\GEN TENVITVOERLEGGING - UITVOERE:\D BESLAG OP ONROEREND BESLAG
TOEWIJZJNG - VERKOOPSVOORWAARDEN
GROSSE - UITVOERBAARHEID.

3° GERECHTSDEURWAARDER -

VERPLICHTI:\GEN - GEDWONGEN TENUITVOERLEGG!l\G - UJTVOEREND BESLAG OP ONROEREND
GOED
TOEWIJZING
VERKOOPSVOORWAARDEN - GROSSE.

40 BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - TOEWIJZING - BESLAGEN
SCHULDENAAR - BETWJSTINGEN - PROCEDURE.

1°, 2° en 3° De grosse van de door de notaris opgestelde verkoopsvoorwaarden
voor een uitvoerend beslag op onroerend goed, die bepaalt « dat de partij
de onroerende goederen ontruimt en
ter beschikking van de kopers stelt
binnen de maand na de betekening
van de toewijzing, op straffe daartoe
gedwongen te worden door de daartoe
gevorderde deurwaarder zo nodig met
behulp van de openbare macht », verplicht de gevorderde gerechtsdeurwaarder om de kopers, door de uitoefening van zijn ambt, te helpen bij het
uitzetten van de beslagen schuldenaar.
(Art. 19 wet 25 vent6se-5 germinal jaar
XI; artt. 517, 1582, 1587, 1595 en 1598
Ger.W.)
4° Als de schuldenaar, waarbij met toepassing van de procedure van het uitvoerend beslag op onroerend goed een
(Vervolg noot van vorige biz.)
dat het bedrag van de dwangsom door de rechter ambtshalve kan worden verhoogd en dat
de rechter zulks kan doen uit kracht van art.
1385ter Ger.W., dan zou het Hof van Cassatie,
bij wege van ambtshalve aanvulling van een
rechtsmotief, eruit kunnen afleiden dat het
middel niet ontvankelijk is, nu de bestreden
beslissing naar recht is verantwoord door
voormeld art. 1385ter.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8884)

HET HOF; __: Gelet op het bestreden arrest op 13 december 1988
door het H~f van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 591, 1°, 1334, 1386, 1395, 1580,
1582 1587 1595, 1598, 1599, 1623 van het
Ger~chtelijk Wetboek, 1 en 19, eerste lid,
van de wet van 25 vent6se-5 germinal jaar
XI, tot rege!ing van het notarisambt,
doordat het arrest vaststelt dat op een
onroerend goed van de echtgenoten Duch€me-Zorn uitvoerend beslag is gelegd;
dat de notaris Simon, die werd benoemd
om de veiling en de voorgeschreven ver~
richtingen uit te voeren, op 23 februan
1984 bijzondere verkoopsvoorwaarden
had opgemaakt waarin inzonderheid
werd bepaald : « de door de ondergetekende notaris op 14 januari 1981 opgestelde algemene verkoopsvoorwaarden,
die op 2 juni 1981 op het hypotheekkantoor te Aarlen zijn overgeschreven (... ),
gelden voor deze verkoop in zo':~rr.~
daarvan niet wordt afgeweken, hetziJ biJ
deze hetzij bij de toekomstige processenverbaal van toewijzing »; dat in de genoemde algemene verkoopsvoorwaarden
van 14 januari 1981 was bepaald: « de
beslagene zal de onroerende goederen
ontruimen en ter beschikking van de kopers stellen binnen de .z:n~and na de betekening van de toeWIJzmg, op straffe
daartoe te worden gedwongen door een
deurwaarder die daartoe is gevorderd,
desnoods met behulp van de openbare
macht >>; dat « de notaris op 26 april 1984
aan de schuldenaars een uittreksel van
het proces-verbaal van toewijzing betekent, en op 9 mei 1984 vaststelt dat de
verkoop definitief is nu binnen de wette-
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lijke termijn geen hoger bod is betekend;
op 4 juli 1984 geeft hij aan de kopers
(thans verweerders) de eerste eensluidende grosse a£ van de verschillende akten die hun eigendomstitel uitmaken, behoorlijk bekleed met het formulier van
tenuitvoerlegging; (de verweerders), die
het werkelijk genot van het verworven
goed willen bekomen, dat nog steeds
door de beslagen schuldenaars wordt bewoond, raadplegen op 4 juli 1984 een
raadsman die, op dezelfde dag, (eiser), in
zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, vordert om de beslagen schuldenaars onmiddellijk uit te zetten, waarop
's anderendaags wordt geantwoord dat
de notaris niet bevoegd is om tot een uitvoeringsmaatregel te beslissen, en dat
bijgevolg van de vrederechter een vonnis
tot uitzetting moet worden bekomen >>,
vervolgens « voor recht zegt dat te dezen
de uiteenzetting van de beslagen schuldenaars geen veroordeling door de vrederechter vereiste >>, en daaruit afleidt
dat eiser « zich dus niet aan de plichten
van zijn ambt kon onitrekken en de opdracht weigeren >> die de verweerders
hem hadden gegeven om de beslagen
schuldenaars uit te zetten met overlegging van de eerste grosse van de verschillende akten van de procedure van
uitvoerend beslag op onroerend goed, die
hun eigendomstitel uitmaken en bijgevolg de kosten om te slaan, in plaats van
aan eiser de bedragen toe te kennen die
in zijn appelconclusie als kosten en uitgaven zijn bepaald, op grond « dat de
verkoopsvoorwaarden en het proces-verbaal van toewijzing die door de notaris
Simon zijn opgemaakt, de titel van de
kopers uitmaken (... ); dat de benoemde
notaris, een ministerieel ambtenaar, bevoegd is om de door hem opgemaakte
akten uitvoerbaar te maken en dat het
betwist beding helemaal niet ongeoorloofd is (... ); dat er, gelet op het bewuste
beding en op de bindende kracht van de
verkoopsvoorwaarden, vooraf geen beroep op de vrederechter hoefde te worden gedaan; dat de aangeslagen schuldenaars thans de plaatsen hebben verlaten
en dat de vordering bijgevolg doelloos is
geworden; dat (eisers) weigering niet gegrond bleek; dat de door de (verweerders) gevolgde gerechtelijke weg overigens niet de juiste was zodat de kosten
moeten worden omgeslagen >>,
terwijl de notariele akte, ingevolge artikel 19, eerste lid, van de wet van 25
ventose jaar XI, tot regeling van het notarisambt, alleen uitvoerbaar is in zover-

l
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re daarin een verbintenis die een geldsom betreft wordt vastgesteld; de schuldeiser in een dergelijk geval, op grond
van zijn notariele akte elke beslagmaatregel op de goederen van zijn schuldenaar kan vorderen, zonder vooraf een gerechtelijke veroordeling te moeten bekomen; daarentegen de notariele akte, die
een verplichting om iets te doen, niet te
doen of te geven vaststelt die betrekking
heeft op een andere zaak dan een geldsom niet vatbaar is voor gedwongen uitvoering; meer in het bijzonder de notariele akte, die vaststelt dat een partij
verplicht is het genot van een onroerend
goed aan een andere partij a£ te staan,
voor de schuldeiser geen uitvoerbare titel uitmaakt op grond waarvan hij de
uitzetting van de bewoner, desnoods met
de hulp van de openbare macht, kan vragen; de schuldeiser vooraf een vonnis tot
uitzetting moet bekomen, en dat de vordering tot het bekomen van een dergelijk vonnis, ingevolge artikel 591, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek, tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort;
inzake uitvoerend beslag op onroerend
goed van die beginselen niet wordt afgeweken; de verkoopsvoorwaarden en het
proces-verbaal van toewijzing als bedoeld in artikel 1595 van het Gerechtelijk Wetboek helemaal niet uitvoerbaar
zijn, waardoor de koper de uitzetting van
de beslagene, eventueel met behulp van
de openbare macht, zou kunnen vragen;
de koper, als de beslagene weigert het
goed te ontruimen, bij de vrederechter
een vonnis tot uitzetting moet bekomen;
daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat eiser zijn dienst moest verlenen aan de verweerders voor de uitzetting van de beslagen schuldenaars, aileen met overlegging van de grosse van
het in artikel 1595 van het Gerechtelijk
Wetboek aangewezen akten, de grenzen
van de uitvoerbaarheid van de notariele
akte miskent (schending van de artikelen 1 en 19, eerste lid, van de wet van 25
ventose-5 germinal jaar XI tot regeling
van het notarisambt en, voor zoveel nodig, 1334 en 1386 van het Gerechtelijk
Wetboek); het arrest verder de regels inzake het uitvoerend beslag op onroerend
goed miskent en, meer bepaald, de wettelijke gevolgen van de verkoopsvoorwaarden en van het proces-verbaal van
toewijzing (schending van de artikelen
1580, 1582, 1587, 1595, 1589 en 1599 van
het Gerechtelijk Wetboek); het arrest ten
slotte de regel miskent dat aileen de vrederechter bevoegd is om kennis te nemen van alle vorderingen tot uitzetting
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uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet
volgen uit een overeenkomst (schending
van de artikelen 591, 1°, 1395 en 1623 van
het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat artikel 19 van
de wet van 25 ventose-5 germinal
j aar XI tot regeling van het notarisambt bepaalt dat alle notariEHe akten bewijs opleveren in rechte en in
het gehele Rijk uitvoerbaar zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door de notaris opgestelde verkoopsvoorwaarden voor het
uitvoerend beslag op onroerend
goed bepaalden dat de partij de onroerende goederen ontruimt en ter
beschikking van de kopers stelt binnen de maand na de betekening van
de toewijzing, op straffe daartoe te
worden gedwongen door de daartoe
gevorderde deurwaarder zo nodig
met behulp van de openbare macht;
Overwegende dat eiser, gerechtsdeurwaarder, bijgevolg, door de
grosse van die verkoopsvoorwaarden verplicht was om, met toepassing van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn ambt uit te
oefenen om de kopers (1), de beslagen schuldenaars, uit te zetten;
Dat eiser zich, te dezen, niet aan
zijn ambtsplichten kon onttrekken
op grond dat de koper een vonnis tot
uitzetting moest bekomen;
Dat de beslagen schuldenaars, als
zij enige reden hadden om te weigeren de plaatsen te ontruimen, de genoemde verkoopsvoorwaarden dienden te betwisten op de wijze en
binnen de termijn als bepaald bij
artikel 1582 van het Gerechtelijk
Wetboek;
(1) Het woord " kopers >>, in het arrest moet
weggelaten worden; het betreft hier duidelijk
een verschrijving. De kopers zijn de verweerders die zich tot de gerechtsdeurwaarder, de
e1ser, hadden gewend om de, niet in het geding zijnde, beslagen schuldenaars uit te zetten.
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Dat het arrest, door te beslissen
dat eisers weigering niet verantwoord blijkt, de voornoemde wetsbepalingen juist toepast;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 mei 1991
1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Andersluidende conclusie (2) : mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en Delahaye.
(2) Het openbaar ministerie had oak tot verwerping van de voorziening geconcludeerd,
maar zonder het middel te onderzoeken. Het
was immers van oordeel dat het middel, dat
voor eiser alleen betrekking had op, en belang
had voor, de beslissing van het hof van beroep
tot het omslaan van de kosten, bij ontstentenis
van aanwijzing van art. 1017 Ger.W., niet ontvankelijk was.
Uit het middel blijkt dat het hof van beroep
geen uitspraak heeft gedaan over de gegrondheid van de vordering van de kopers, venveerders, tegen de gerechtsdeurwaarder, eiser, die
weigerde zijn ambt uit te oefenen om de beslagen schuldenaars uit te zetten. Het bestreden
arrest beperkt er zich dienaangaande toe te
zeggen dat « de beslagen schuldenaars de
plaats hebben verlaten en dat de vordering bijgevolg doelloos is geworden "·
Aileen de betwisting over de kosten was nog
aanhangig bij het hof van beroep. Het openbaar ministerie was derhalve van oordeel dat
alle rechtskundige overwegingen van het bestreden arrest, te dezen, aileen redenen waren
van de beslissing tot het omslaan van de kosten, en dat die beslissing, die niet bij uitbreiding kon worden teniet gedaan, aileen kon
worden vernietigd als bleek dat zij was genamen met miskenning van de regels die de
rechter moet naleven bij de uitspraak over de
kosten. Die regels vindt men in art. 1017
Ger.W.; in het derde lid van dat artikel worden
de gevallen gepreciseerd waarin de kosten
kunnen worden omgeslagen. Het openbaar ministerie leidde daaruit af dat de in het middel
aangewezen wetsbepalingen, ook a! werden zij
geschonden, niet konden leiden tot vernietiging van een beslissing waarvan het wettelijk
karakter alleen t.a.v. voornoemd art. 1017, derde lid, kon worden beoordeeld.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID - BURENHINDER - VERGOEDING - VEROORZAKER VAN HINDER OVERHEID- CRITERIA- VOORWAARDEN.

Krach tens art. 544 B. W. is de veroorzaker van hinder die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt,
vergoeding verschuldigd voor het daardoor verbroken evenwicht, ongeacht of
die veroorzaker de overheid is; in dit
laatste geval dient de rechter, bij de
beoordeling van de omvang van die
hinder, rekening te houden met de lasten die een particulier in het algemeen
belang dragen moet (1). (Art. 11 Gw.)
(BELGISCHE STAAT, WAALS GEWEST
T. PATISSERIE SAINT-ANTOINE B.V.B.A. E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8918)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat het algemeen belang voorrang
heeft op het particulier belang, zoals dat
inzonderheid is vastgelegd in artikel 650
van het Burgerlijk Wetboek, en van het
algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de lasten van
de openbare dienst, zoals dat inzonderheid in de artikelen 6 en 112 van de
Grondwet is vastgelegd,
doordat het arrest, in antwoord op de
conclusie van de Belgische Staat (zie de
aanvullende conclusie in hager beroep,
blz. 2), waarin wordt aangevoerd dat iedere burger, in het belang van de gemeenschap, de ongemakken moet dulden
die doorgaans voortvloeien uit de uitvoering van een openbaar werk, en dat de
rechter bijgevolg rekening moet houden
(1) Zie cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1991, I,
nr. 488.
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met dat gegeven wanneer hij nagaat of
de naburige eigenaars door dat werk
hinder hebben ondervonden die de normale ongemakken van nabuurschap
overschrijdt, beslist dat « die beoordeling
niet wordt be!nvloed door de omstandigheden dat geintimeerde (thans eiser)
schikkingen had getroffen om de ongemakken ten gevolge van de uitvoering
van het werk te beperken, en dat het
werk nuttig was voor de gemeenschap
... »;
en doordat het aldus beslist op grand
« dat artikel 544 (van het Burgerlijk Wethoek) aan iedere eigenaar het recht verleent om op normale wijze het genot van
zijn zaak te hebben; dat, nu naburige eigenaars aldus een gelijk recht van genot
van hun eigendom hebben, daaruit volgt
dat, wanneer de verhouding tussen hun
eigendommen eenmaal is vastgesteld, rekening houdend met de normale lasten
van nabuurschap, het aldus vastgestelde
evenwicht tussen de respectieve rechten
van de eigenaars gehandhaafd moet blijven; dat de eigenaar van een onroerend
goed die, zonder foutief te handelen, dat
evenwicht verbreekt en die een nabuur
een hinder berokkent die de grens van
de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt, een rechtmatige en
passende vergoeding verschuldigd is tot
herstel van het verbroken evenwicht; dat
die verplichting voor de publieke machten en instellingen evenzeer geldt als
voor de particuliere personen "•
terwijl er nauwelijks betwisting over
kan bestaan dat de eigenaar die aan de
openbare weg paalt, bij werkzaamheden
aan die weg, in het belang van de gemeenschap de ongemakken moet dulden
die een particulier persoon hem niet zou
mogen opleggen; met andere woorden
bij de beoordeling van hetgeen de nor:
male ongemakken van nabuurschap overschrijdt, een onderscheid dient te worden
gemaakt tussen een openbaar werk en een
werk dat voor rekening van een particulier persoon wordt uitgevoerd; de rechter
immers het bestaan van het algemeen
belang, dat voorrang heeft op het particulier belang, zou miskennen evenals het
feit dat straatwerken het openbaar belang dienen, wat niet het geval is voor
een werk dat een particulier persoon op
zijn erf uitvoert, als hij bij een openbaar
werk dezelfde criteria hanteert als bij
particulier werk om de normale ongemakken van nabuurschap te beoordelen·
inzonderheid wanneer een aan de open:
bare weg gelegen eigendom ongemakken
ondervindt van straatwerken, het criteri-
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urn van gelijk recht van genot van denaburige eigenaars niet kan worden gehanteerd, nu het recht van de openbare
macht op de weg niet kan worden vergeleken met het recht van genot van een
particulier eigenaar van zijn onroerend
goed en het belang van de gemeenschap
hoe dan ook boven het belang van een
particulier persoon gaat; in werkelijkheid het criterium van de gelijkheid van
alle burgers voor de openbare lasten
moet worden gehanteerd en, als logisch
gevolg daarvan, het criterium van de
normale ongemakken die door de meeste
straatwerken worden veroorzaakt en
die elke burger in het algemeen belang moet dulden, met dien verstande
dat de rechter slechts als hij vaststelt
dat de grens van die ongemakken is
overschreden, de openbare macht, de opdrachtgever, in de mate waarin die grens
is overschreden, kan veroordelen om,
met toepassing van artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek, de schade te vergoeden; daaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen dat de Staat die straatwerken
uitvoert het recht van genot van de eigenaars die aan de weg palen, dat in beginsel gelijk is aan het zijne, moet eerbiedigen en dat bijgevolg het feit dat de
werken in het belang van de gemeenschap worden uitgevoerd, noodzakelijk
« geen invloed heeft , op de beoordeling
van de mate waarin de normale ongemakken van nabuurschap zijn overschreden, de in aanhef vermelde regels inzake
de voorrang van het algemeen op het
particulier belang en de gelijkheid van
de burgers voor de lasten van de openbare dienst miskent en artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek op onwettige wijze
toepast (schending van alle in de aanhef
van het middel aangegeven bepalingen en
rechtsbeginselen) :

In zoverre het middel is gegrond
op de miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de voorrang van
het openbaar belang op het particulier belang, zoals dat inzonderheid
in artikel 650 van het Burgerlijk
Wetboek is vastgelegd :
Over het door de verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat het
door de eisers aangevoerde algemeen rechtsbeginsel door het Hof
nooit is vastgelegd :
Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat de
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voorrang van het algemeen op het
particulier belang vastlegt; dat de eisers in dat verband aileen verwijzen
naar artikel 650 van het Burgerlijk
Wetboek, dat betrekking heeft op de
wettelijke erfdienstbaarheden tot algemeen of tot gemeentelijk nut en
dat, met betrekking tot dat soort
erfdienstbaarheden, naar de bijzondere wetten of verordeningen verwijst;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Wat het overige van het middel
betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerders « hun vordering op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek doen steunen »;
Over:wegende dat, hoewel die bepaling · degene die hinder veroorzaakt welke de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt,
zelfs al gaat het om een openbare
macht, verplicht tot vergoeding van
het door die hinder verbroken evenwicht, de rechter toch bij zijn beoordeling van de omvang van de hinder, wanneer degene die de hinder
veroorzaakt een openbare dienst is,
rekening moet moet houden met de
lasten die een particulier persoon in
het algemeen belang moet dulden;
Overwegende dat het arrest, nu
het weigert na te gaan of te dezen
de hinder van nabuurschap die lasten overschreed, voornoemd artikel
544 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
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23 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps.
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ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 8998 en 9054)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de onder de
nummers 8998 en 9054 op de algemene rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze moet worden samengevoegd;
Nr. 489
1e

KAMER -

23 mei 1991

1° ERFENISSEN -

VERWERPING - RECHT
VAN VERWERPING- VERVAL- ART. 792 B.W.
- TOEPASSINGSGEBIED.

2° ERFENISSEN -

VERBORGEN HOUDEN
VAN GOEDEREN VAN DE NALATENSCHAP BEDROG - BEGRIP.

1° Art. 792 B. W. heeft betrekking op aile
gevallen van bedrog waarin een erfgenaam, ten nadele van zijn medeerfgenamen, de gelijkheid van de verdeling
tracht te verbreken, hetzij doordat hij
zich goederen van de nalatenschap
toeeigent, hetzij doordat hij de desbetreffende hem door de wet opgelegde
verklaringen verzuimt en aldus de van
de overledene gekregen giften verborgen houdt (1).
2° Het bedrog waardoor goederen van de
nalatenschap verborgen worden gehouden kan reeds v66r het openvallen van
de nalatenschap zijn gepleegd en de
erfgenaam die goederen van een nalatenschap weggemaakt of verborgen gehouden heeft, kan de in art. 792 B. W.
bedoelde sanctie niet ontlopen tenzij
hij v66r het afsluiten van de boedelbeschrijving op de leugenachtige verklaring is teruggekomen (2).
(1) Cass., 4 maart 1920 (Bull. en Pas., 1920, I,
80), redenen.
(2) Zie Cass., 24 sept. 1981, A.R. nr. 6372
(A.C., 1981-82, nr. 66).

II. Zaak A.R. nr. 9054 :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 792 van het Burgerlijk
Wetboek, 1175, 1183, inzonderheid 8°, 10°
en 11°, van het Gerechtelijk Wetboek en,
voor zoveel nodig, 226, twee lid, van het
Strafwetboek,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op de vordering van eiser voor zover ze
ertoe strekte te doen « vaststellen dat de
(verweerders) goederen van de nalatenschap verborgen hebben gehouden in de
zin van artikel 792 van het Burgerlijk
Wetboek en, bijgevolg, voor recht te doen
verklaren : dat de eerste (verweerder)
geen aanspraak kan maken op een gedeelte van de bedragen voor de waarde
van de handelszaak Tieco, of van de bedragen van 1.500.000 frank en 555.000
frank; dat de tweede (verweerster) geen
aanspraak kan maken op een gedeelte
van het bedrag van 168.000 frank, zijnde
de tegenwaarde van het appartement in
Spanje; dat de (verweerders) geen aanspraak kunnen maken op een gedeelte
van de goudstaven en roerende waarden
die zij van de International Westminster
Bank hebben opgevraagd », op grand
« dat, evenmin a!s de eerste rechter, het
hof (van beroep) de stelling van (eiser)
kan aannemen dat er goederen van de
nalatenschap verborgen werden gehouden, daar de verrichtingen in verband
met de vereffening-verdeling nog niet
waren begonnen; dat trouwens de verklaringen van de (verweerders) tijdens de
op 20 juni 1979 afgesloten boedelbeschrijving en waarvan (eiser) gewag maakt
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heel goed te verklaren zijn door de omstandigheid dat (die verweerders) echt
hebben kunnen geloven dat sommige
weggenomen zaken hun waren gegeven
zonder ze te moeten inbrengen; dat zij te
goeder trouw een verschoonbare vergissing - omtrent de feiten of het recht hebben kunnen begaan en dat, bijgevolg,
hun kwade trouw helemaal niet is bewezen; dat bovendien het door (eiser) aangevoerde bedrog moet bestaan op het
moment van de verdeling - wat te dezen niet het geval is - en dat het zonder belang is of het voor, tijdens of na
de boedelbeschrijving is begonnen, omdat indien de verberger zich bedenkt en
de notaris tijdens die verrichtingen inlicht, elke verberging eindigt >>,
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heeft genoten of waarbij hij partij is geweest, daarop antwoordt met valse verklaringen en vervolgens, in handen van
de notaris, de in artikel 11S3, 11°, van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde eed
aflegt; het arrest derhalve niet naar
recht heeft kunnen beslissen dat de verklaringen van de verweerders naar aanleiding van de notariele boedelbeschrijving van 20 juni 1979, waarvan eiser in
zijn conclusie gewag maakte, geen verberging van goederen van de gemeenschap opleverde, op grand « dat de verrichtingen in verband met de vereffeningverdeling nog niet waren begonnen >>; het arrest, door zijn beslissing
daarop te doen steunen, het wettelijk begrip verborgen houden van goederen van
de nalatenschap miskent (schending van
artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek),
alsmede de draagwijdte en de gevolgen
van de notariele boedelbeschrijving miskent (schending van de artikelen 1175 en
11S3, inzonderheid S0 , 10° en 11°, van het
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 226, tweede lid, van het Strafwetboek);

terwijl, eerste onderdeel, volgens de
artikelen 1175 en 11S3, so, van het Gerechtelijk Wetboek de boedelbeschrijving
tot doel heeft de omvang van de nalatenschap, van de gemeente of van de onverdeeldheid vast te stellen; het proces-verbaal waartoe ze aanleiding geeft onder
meer de opgave van de verklaringen van
de partijen ten laste of ten bate van de
boedel alsmede de aan partijen gestelde
vragen en de daarop gegeven antwoorden moet bevatten; de boedelbeschrijving, die weliswaar een bewarende maatWat het eerste onderdeel betreft :
regel is, ook strekt tot de vaststelling
van alle activa en passiva van een onverOverwegende dat artikel 792 van
deelde boedel; de verklaringen ten laste
of ten bate van de boedel waartoe de het Burgerlijk Wetboek betrekking
partijen bij de boedelbeschrijving zijn heeft op alle gevallen van bedrog
gehouden strekken tot aanvulling van de waarin een erfgenaam, ten nadele
inlichtingen die voortvloeien uit een van zijn medeerfgenaam, de gelijkuiterlijke staat van zaken of uit de ontle- heid van de verdeling tracht te verding van de titels en papieren, zodat al
breken, hetzij dat hij zich goederen
die gegevens worden vastgesteld; de boedelbeschrijving dus de basis blijkt te zijn van de nalatenschap toeeigent, hetvan de verrichtingen in verband met de zij dat hij, door dienaangaande niet
vereffening-verdeling, en het proces-ver- de door de wet opgelegde verklarinbaal daarvan een bewijsstuk is aan de gen te doen, de van de overledene
juistheid waarvan de partijen wettelijk gekregen giften verborgen houdt;
verplicht zijn mede te werken; de geloofwaardigheid ervan wordt gewaarborgd
Dat het bedrog, waardoor goededoor de bij wet opgelegde authentieke ren van de nalatenschap verborgen
vorm en bovendien door de eed die,
krachtens artikel 11S3, 11°, van het Ge- worden gehouden, reeds voor het
rechtelijk Wetboek, moet worden afge- openvallen van de nalatenschap kan
legd door de partijen als bedoeld in dat zijn gepleegd en dat de erfgenaam
artikel, en artikel 226, tweede lid, van die goederen van een nalatenschap
het Strafwetboek correctionele straffen weggemaakt of verborgen gehouden
stelt op de valse eed die in dat verband heeft de in artikel 792 van het Burwordt afgelegd; daaruit dient te worden gerlijk Wetboek bedoelde sanctie
afgeleid dat de verberging van goederen niet kan ontlopen tenzij hij uiterlijk
van de nalatenschap is voltooid als een
erfgenaam, aan wie door een medeerfge- voor het afsluiten van de boedelbenaam vragen worden gesteld over ver- schrijving op de leugenachtige verrichtingen en vooruitnemingen die hij I klaring is teruggekomen;
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Overwegende dat het arrest, door
het verborgen houden van goederen
van de nalatenschap te verwerpen,
op grand « dat de verrichtingen in
verband met de vereffening-verdeling nog niet waren begonnen >>,
voormeld artikel 792 schendt;

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

Dat, in dit onderdeel, het middel
in zoverre gegrond is;

2° INKOMSTENBELASTINGEN

Nr. 490
1e
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24 mei 1991

NIETVERBLIJFHOUDERS - VASTE INRICHTING BOffiV- EN CONSTRUCTIEWERK - BEGRIP.

- INTERNATIONALE VERDRAGEN - VASTE INRICHT!NG - BOUW- OF CONSTRUCTIEWERK BEG RIP.

1° en 2° Bouwwerken die op verschillen-

Om die redenen, voegt de onder
de nummers 8998 en 9054 op de algemene rol ingeschreven voorzieningen samen;

Wat de zaak A.R. nr. 9054 betreft:
zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het overige van de middelen dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest voor zover het uitspraak doet
over het verborgen houden van
1.500.000 frank en 555.000 frank van
de nalatenschap, alsmede van goudstaven en roerende waarden die van
de International Westminster Bank
zijn opgevraagd, en voor zover het
over de kosten uitspraak doet; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in twee vijfde
van de kosten, houdt het overige
van de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; in de beide zaken : beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
23 mei 1991 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Kirckpatrick.

de plaatsen in Belgie worden uitgevoerd met hetzelfde personeel en vanuit hetzelfde adres, waar geen leiding
wordt gegeven, vormen niet een enkel
bouwwerk voor de berekening van de
termijn gedurende welke het werk
moet worden uitgevoerd om als vaste
inrichting te worden beschouwd (1).
(Art. 5, § 2, 7°, Belgisch-Nederlandse
Overeenkomst 19 okt. 1970, goedgekeurd bij wet 16 aug. 1971.)
(AARTS
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1869 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede onderdeel van het
tweede middel, gesteld als volgt :
" schending van de artikelen (... ) 5, § 2,
7°, en 7 van het verdrag afgesloten tussen Belgie en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied
van inkomstenbelastingen en belastingen naar het vermogen en tot het vaststellen van enige andere regelen verband
(1} Zie Antwerpen, 29 juni 1982, met noot M.
MuND, Journal de droit fiscal, 1983, 353. Art.
141, § 1, tweede lid, 8°, W.I.B. bevat sedert de
wijziging bij wet 22 dec. 1989 een analoge bepaling als die welke in de meeste internationale verdragen voorkomt. De Franse tekst luidt
in aile verdragen en de wet « un chantier de
constrcution ou de montage ». In de Nederlandse tekst worden verschillende formuleringen gebruikt, doch aile met dezelfde betekenis.
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houdende met de belastingheffing, ondertekend te Brussel op 19 oktober 1970,
goedgekeurd bij wet van 16 augustus
1971, (... ),
doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat verweerder in besluiten voor het grootste gedeelte de beslissing van de gewestelijke directeur
overneemt met toevoeging van twee punten waaronder het feit dat " op sommige
werven namen de werkzaamheden meer
dan 9 maanden in beslag zodat zelfs bij
gebrek aan samenhang tussen de verschillende werven de winst per werf van
meer dan 9 maanden moet belast worden " beslist dat eiser " als niet-rijksinwoner tijdens de aanslagjaren in kwestie
in Belgie het beroep van aannemer van
bouwwerken heeft uitgeoefend" en, de
voorziening als ongegrond afwijst omdat
eiser, conform artikel 7 van het dubbelbelastingsverdrag met Nederland, in Belgie belastbaar is omdat hij zijn aktiviteit
in Belgie uitoefent door middel van een
vaste inrichting, dewelke - anders dan
weerhouden in de beslissing a quo niet de inrichting is bedoeld door artikel
5, § 2, 1°, van het verdrag, nl. een plaats
waar leiding wordt gegeven, maar wei de
inrichting zoals bedoeld in het 7° van dezelfde bepaling nl. " de plaats van een
bouwwerk of van constructiewerkzaamheden waarvan de duur 9 maanden overschrijdt" om reden : "dat blijkt uit de
fakturen en andere stukken, hierboven
reeds besproken, en die sinds 3 maart
1989 ter griffie werden neergelegd neerlegging waarvan kennis werd gegeven aan eiser - dat deze laatste gedurende de aanslagj aren in kwestie permanent op verschillende werven in Belgie aannemingswerken uitvoerde; dat dit
gebeurde met vast personeel en vanuit
een adres in Belgie dat steeds gevestigd
was in de Keunenlaan te Hamont-Achel,
zij het eerst op het nummer 42 en later
op het nummer 46 van deze straat (er
wordt ook eenmaal het nummer 40 vermeld); dat er tussen al deze werken bijgevolg een zodanige eenheid van tijd en
van plaats evenals een meer dan voldoende band bestaat om te doen aannemen dat de voorwaarden van artikel 5,
§ 2, 7°, van het Belgisch-Nederlands verdrag ter voorkoming van dubbele belasting vervuld zijn en de heffingsbevoegdheid van de Belgische fiscus vaststaat"
(...),
terwijl krachtens artikel 5, § 2, 7°, van
het dubbelbelastingsverdrag afgesloten
tussen Belgie en Nederland de uitdrukking "vaste inrichting" in het bijzonder
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" de plaats van uitvoering van een bouwwerk of van een constructiewerkzaamheid waarvan de duur 9 maanden overschrijdt " omvat, waardoor wordt bepaald
dat om als een vaste inrichting in de zin
van deze bepaling te kunnen worden
aangemerkt, het bouwwerk of constructiewerk gedurende meer dan 9
maanden op dezelfde plaats moet worden uitgevoerd,
en terwijl, nu het arrest vaststelt dat
eiser gedurende de aanslagjaren in
kwestie permanent op verschillende werven in Belgie aannemerswerken uitvoerde, waarmee ontegensprekelijk wordt bedoeld werven die zich op verschillende
plaatsen in Belgie voordeden, zoals blijkt
uit de stukken door het arrest geviseerd
en ter griffie neergelegd sinds 3 november 1989, waarnaar eiser trouwens in besluiten ook verwees, deze enkele vaststelling het besluit dat de voorwaarden
van artikel 5, § 2, 7°, zijn vervuld, in de
weg staat, terwijl immers, wanneer werven op verschillende plaatsen worden
uitgevoerd, zij niet, voor de berekening
van de termijn voorzien in artikel 5, § 2,
7°, in samenhang kunnen worden beschouwd, ook al zou de uitvoering van
deze werven over de verschillende aanslagjaren permanent geweest zijn, met
vast personeel en van uit een adres in
Belgie waarvan het arrest vaststelt dat
het niet een plaats is waar leiding wordt
gegeven, gegevens die onverschillig zijn
voor de toepassing van artikelen 5, § 2,
7°, en 7 van het dubbelbelastingsverdrag
Belgie-Nederland die aldus door het arrest worden miskend '' :

Overwegende dat het arrest, na te
hebben beslist dat er in Belgie geen
plaats was waar eiser leiding gaf,
vaststelt dat « eiser gedurende de
aanslagjaren in kwestie permanent
op verschillende werven in Belgie
aannemingswerken uitvoerde; dat
dit gebeurde met vast personeel en
vanuit een adres in Belgie dat
steeds gevestigd was in de Keunenlaan te Hamont-Achel (... ); dat er
tussen al deze werken bijgevolg een
zodanige eenheid van tijd en plaats
evenals een meer dan voldoende
band bestaat om te doen aannemen
dat de voorwaarden van artikel 5,
par. 2, 7 van het Belgisch Nederlands Verdrag ter voorkoming van
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dubbele belasting vervuld zijn en de
heffingsbevoegdheid van de Belgische fiscus vaststaat »;
Overwegende dat de bedoelde BelOvereenkomst
gisch-Nederlandse
bepaalt : « Voor de toepassing van
(de) Overeenkomst betekent de uitdrukking " vaste inrichting " een
vaste bedrijfsinrichting waarin de
werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk worden
uitgeoefend. De uitdrukking "vaste
inrichting" omvat in het bijzonder:
(... ) 7° de plaats van uitvoering van
een bouwwerk of van constructiewerkzaamheden, waarvan de duur
negen maanden overschrijdt »;
Overwegende dat bouwwerken die
op verschillende plaatsen in Belgie
worden uitgevoerd en als enige
band hebben dat hetzelfde personeel
tewerk wordt gest<:!ld, en de werken
vanuit hetzelfde adres - waar geen
leiding wordt gegeven - worden
uitgevoerd, niet kunnen worden beschouwd voor de berekening van de
termijn van negen maanden als een
enkel bouwwerk;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
24 mei 1991 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete Gehjkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert.
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HERROEPING VAN HET GEWIJSDEHOGER BEROEP BESLISSING GEWEZEN
DOOR HET GERECHT IN HOGER BEROEP.

Het beroep kan niet worden ingesteld tegen een beslissing over een verzoek
tot herroeping van een beslissing gewezen door een gerecht in hager beroep (1). (Artt. 616, 1050, 1134 en 1139
Ger.W.)
(JACQUES T. CENTRUM VOOR MIDDENSTANDSOPLEIDING EN .VOLMAKING VAN ZUID-VLAANDEREN V.Z.W.)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
De voorziening 7217 tegen het arrest
van het hof van beroep stelt de vraag
aan de orde of hager beroep openstaat
tegen een vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg, dat een verzoek tot herroeping van een in hoger beroep gewezen vonnis niet toelaatbaar verklaart.
De eisers gronden hun middel op de
artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens welke hoger beroep de regel is, tenzij de wet anders bepaalt. Op grond van die bepalingen is er
geen reden om hoger beroep tegen een
beslissing over de herroeping van het gewijsde als zodanig ontoelaatbaar te verklaren.
Volgens verweerster is dat wel het geval, omdat alleen de rechter die de aangevochten beslissing heeft gewezen, bevoegd is om over de herroeping uitspraak te doen en de beslissing eventueel in te trekken.
Oak al is het verzoek tot herroeping
van het gewijsde, volgens het arrest van
28 juni 1978 (2), « niet een middel tot wijziging, maar een middel tot intrekking »,
het betreft niettemin een nieuw geschil.
In dit verband verwijzen de eisers naar
de mening van procureur-generaal
Krings (3) dat hoger beroep « overeen(1) Zie cone!. O.M.
(2) A.C., 1978, 1268.
(3) Beschouwingen over de gevolgen van de
door het Arbitragehof gewezen arresten, nr.
45, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie de 2e
september 1985.
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komstig de regels van het gemeen
recht , openstaat tegen een vordering tot
intrekking van een vonnis of arrest als
gevolg van een uitspraak van het Arbitragehof, overeenkomstig het toen geldende artikel 1147 bis van het Gerechtelijk Wetboek, thans artikel 16, § 1, van
de wet van 6 januari 1989.
Dat het verzoek tot herroeping van het
gewijsde moet worden gebracht voor
« het gerecht dat de bestreden bes!issing
heeft gewezen >>, zoals artikel 1134 van
het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft,
kan evenmin de mogelijkheid van hoger
beroep in de weg staan. De eisers maken
te dien aanzien de vergelijking met de
vordering tot uitlegging van een vonnis,
die krachtens artikel 795 eveneens wordt
gebracht voor de rechter die de uit te
leggen beslissing heeft gewezen. Terecht
voeren zij aan dat het Hof bij arrest van
1 februari 1990 (4) heeft geoordeeld dat
deze regel « niet uitsluit dat tegen de uitleggende beslissing hager beroep wordt
ingesteld >>.
Een principieel bezwaar tegen de toelaatbaarheid van hoger beroep tegen een
uitspraak over een verzoek tot herroeping van het gewijsde lijkt er dus niet te
zijn.
*

Het bestreden arrest oordeelt in dezelfde zin, maar merkt op : « Heel anders
is de situatie wanneer de herroeping gevorderd werd van een in hoger beroep
en dus in laatste aanleg gewezen beslissing ».
Vanzelfsprekend staat geen hager beroep open tegen een arrest van het hof
van beroep dat over een verzoek tot herroeping uitspraak doet. Waarom zou het
anders zijn, wanneer een rechtbank van
eerste aanleg uitspraak doet over een
verzoek tot herroeping van een in laatste
aanleg gewezen vonnis dat heeft beslist
over het hoger beroep tegen een vonnis
van de vrederechter? Het enige verschil
tussen beide is dat geen gerecht bestaat
om hager beroep in te stellen tegen een
arrest van het hof van beroep. Maar dit
hof is evenmin bevoegd om uitspraak te
doen over een in hager beroep gewezen
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.
(4) A.R. nr. 6425 (A.C., 1989-90, nr. 338).
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Er is reden om in beide gevallen dezelfde regel aan te nemen en hager beroep niet toelaatbaar te verklaren. Ook
al is de beslissing over de herroeping
niet in hager beroep gewezen, toch oordeelt het hof van beroep of de rechtbank
over een arrest of vonnis dat in hager
beroep is gewezen. Weliswaar is de beslissing over de herroeping geen voortzetting van het oorspronkelijke geschil.
Maar toch betreft zij een uitspraak over
hetzelfde geschil. Wanneer de rechtbank
dit geschil in hager beroep heeft berecht,
is het logisch dat het verzoek tot herroeping door dezelfde rechtbank ook in laatste aanleg wordt behandeld en dat daartegen niet bij het hof van beroep kan
worden opgekomen.
Uit de artikelen 616 en 1050 van het
Gerechtelijk Wetboek leiden de eisers af
dat hager beroep tegen een vonnis alleen
krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling kan worden uitgesloten. Zo absoluut
is die regel evenwel niet, aangezien
uiteraard geen hager beroep openstaat
tegen een vonnis dat zelf in hoger beroep is gewezen. Dat vloeit uit de aard
van de beslissing voort en behoeft geen
uitdrukkelijke wetsbepaling.
Om de voormelde reden kan hoger beroep ook worden uitgesloten, wanneer de
rechtbank uitspraak doet over een verzoek tot herroeping van een in hoger beroep gewezen vonnis.
Lepaige is dezelfde mening toegedaan
(5). En procureur-generaal Krings staat
op hetzelfde standpunt ten aanzien van
de intrekking van een vonnis of arrest
als gevolg van een uitspraak van het Arbitragehof. Na, zoals reeds werd gezegd,
hager beroep toelaatbaar te achten overeenkomstig de regels van het gemeen
recht, verklaart hij : « Tegen de beslissingen over de intrekking die door de gerechten in hager beroep worden gewezen, staat aileen cassatieberoep open >>
(6).

In dezelfde zin ten slotte heeft het Hof
impliciet beslist bij arrest van 16 mei
1974 (7). Dit arrest oordeelt over een
(5) Rechtsmiddelen, nr. 218.

(6) Lac. cit.
(7) A.C., 1974, 1035, met cone!. procureur-generaal Ganshof van der Meersch in Bull. en
Pas., 1974, I, 961.
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voorziening ingesteld tegen een vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg dat,
zoals blijkt uit de conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch,
uitspraak doet over een verzoek tot herroeping van een vonnis van de rechtbank dat in hoger beroep is gewezen. Zo
het Hof van oordeel was geweest dat tegen een zodanig vonnis hoger beroep
openstond, had het de voorziening niet
ontvankelijk verklaard, wat het niet gedaan heeft.

te wijken van het bepaalde in artikel
1110, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek. >>
*
*
Ik concludeer tot de verwerping van
de voorziening 7217 en tot de vernietiging van het door de voorziening 7216
bestreden vonnis.

Het eerste onderdeel van het middel
faalt naar recht.
Het tweede onderdeel is dan zonder
belang, zoals de eisers zelf toegeven.
Maar zij moesten tegen die overtollige
redengeving opkomen om het gevaar
niet te lopen het eerste onderdeel niet
ontvankelijk te horen verklaren.
*

*
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(A.R. nrs. 7216 en 7217)

HET HOF;I. Wat betreft de zaak nr. 7217:
Gelet op het bestreden arrest, op
12 september 1989 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;

*

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 616, 1046,
1050, 1133, 1136 van het Gerechtelijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet,
De verwerping van de voorziening tegen het arrest van het hof van beroep
doordat het bestreden arrest het beheeft tot gevolg dat het cassatieberoep
roep van eiser tegen het vonnis gewezen
7216 tegen het vonnis van de rechtbank
op 23 september 1986 door de Rechtbank
van eerste aanleg ontvankelijk is, aangevan Eerste Aanleg te Oudenaarde niet
zien het in laatste aanleg is gewezen.
ontvankelijk verklaart, om reden dat
" indien deze beslissing zou kunnen beHet middel is gegrond volgens de va- aamd worden, dan moet toch vastgesteld
ste rechtspraak van het Hof (8).
worden dat ze gewezen werd door een
De vraag zou kunnen worden gesteld gerecht in hoger beroep en bijgevolg (... )
of de zaak niet naar dezelfde rechtbank zelf niet vatbaar is voor hoger beroep,
moet worden verwezen, omdat artikel maar enkel desgevallend voor een voor1134 van het Gerechtelijk Wetboek voor- ziening in cassatie ",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens arschrijft dat het verzoek tot herroeping
van het gewij sde wordt ingediend bij het tikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek,
in alle zaken hoger beroep kan worden
gerecht dat de beslissing heeft gewezen.
ingesteld zodra het vonnis is uitgesproDat lijkt mij ecbter geen voldoende re- ken, zelfs al is dit een beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis;
den te zijn om af te wijken van de regel
artikel 616 van hetzelfde wetboek beclat de verwijzing naar een andere rechtpaalt dat tegen ieder vonnis hoger bebank gebeurt.
roep kan worden ingesteld, tenzij de wet
anders bepaalt; de wet de mogelijkheid
In die zin is beslist door het reeds vermelde arrest van 16 mei 1974. Het even- hoger beroep in te stellen tegen een beslissing over een verzoek tot herroeping
eens reeds vermelde arrest van 1 februari 1990 past dezelfde regel toe, wanneer van het gewijsde niet uitsluit; krachtens
artikel 1046 van het Gerechtelijk Weteen uitleggend vonnis wordt vernietigd;
het zegt uitdrukkelijk « dat er geen rehoek beslissingen of maatregelen 'van inwendige aard, alsmede vonnissen waarden is om ter zake van de verwijzing af
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 bij wordt bevolen dat partijen in persoon
moeten verschijnen, niet vatbaar zijn
(8) Laatste an·esten: Cass., 30 maart 1987,
voor verzet of hoger beroep; een beslisA.R. nr. 5237 (A.C., 1986-87, nr. 451), en 2
sing over de ontvankelijkheid van een
maart 1989, A.R. nr. 6195 (A.C., 1988-89, nr.
verzoek tot herroeping van het gewijscle
373).
«
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noch een maatregel van inwendige aard
noch een vonnis is waarbij de persoonlijke verschijning der partijen wordt bevolen; wanneer te dezen het verzoek tot
herroeping van het gewijsde werd ingesteld voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, die reeds uitspraak
had gedaan in graad van beroep over de
oorspronkelijke vordering, dit is om reden dat het verzoek tot herroeping van
het gewijsde dient ingesteld te worden
voor de rechtsmacht die de bestreden beslissing heeft gewezen, krachtens artikel
1134 van het Gerechtelijk Wetboek; de
regel, neergelegd in artikel 1134, geenszins uitsluit dat beroep kan worden aangetekend tegen een beslissing over een
verzoek tot herroeping van het gewijsde;
dergelijk verzoek daarentegen een
rechtsmiddel is dat een nieuw geschil
doet ontstaan; de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Oudenaarde bijgevolg een beslissing wees in eerste aanleg over het
verzoek tot herroeping van het gewijsde,
ingediend door eisers op 21 februari
1985; het aangevochten arrest dus, door
het beroep ingesteld tegen het vonnis
van 23 september 1986 onontvankelijk te
verklaren, de artikelen 616, 1046 en 1050
van het Gerechtelijk Wetboek miskent;
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niet uitgesloten is, de dubbele aanleg nochtans onmogelijk is wanneer
het verzoek tot herroeping van het
gewijsde werd ingediend tegen een
beslissing gewezen door een gerecht
in hager beroep;
Dat het onderdeel faalt naar
recht.
II. Wat betreft de zaak nr. 7216 :
Gelet op het bestreden vonnis, op
23 september 1986 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 764 en 780
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het verzoek tot herroeping van het gewijsde, ingesteld door eisers tegen het vonnis der
Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde van 11 oktober 1984, onontvankelijk verklaart;
«

Dat het middel gegrond is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het verzoek tot
herroeping van het gewijsde, dat
krachtens artikel 1134 van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van
nietigheid, moet worden gebracht
voor het gerecht dat de bestreden
beslissing heeft gewezen, geen middel is tot wijziging maar tot intrekking van die beslissing;
Dat, luidens de bepalingen van artikel 1139 van hetzelfde wetboek, de
rechter bij wie het verzoek aanhangig is gemaakt, kennis neemt en
van de tot herroeping van het gewijsde opgegeven redenen en, ingeval hij het verzoek toelaat, van de
zaak zelf;
Overwegende dat, hoewel het debat over de toelaatbaarheid van het
verzoek bij het gerecht waarvoor
het is gebracht, een geschil aanhangig maakt dat nog niet voor een ander gerecht werd gebracht, zodat
het instellen van hager beroep tegen
de uitspraak hierover, in beginsel,

Om die redenen, voegt de zaken
nrs. 7216 en 7217; verwerpt de voorziening nr. 7217 en veroordeelt de
eisers in de kosten van deze voorziening; vernietigt het vonnis van 23
september 1986 door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Oudenaarde
gewezen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten van de voorziening
nr. 7216 aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde, zitting houdende in
hager beroep.
24 mei 1991 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Caenepeel, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De Bruyn.
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1° VORDERING IN RECHTE-

BURGERLUKE ZAKEN - EXCEPI'IE VAN NIETIGHEID
VAN EEN PROCESHANDELING - EXPLOOT
VAN BETEKENING- VERMELDINGEN- PERSOON VOOR WIE HET EXPLOOT BESTEMD IS.

2° BETEKENINGEN EN
VINGEN - EXPLOTEN -

KENNISGE-

NIETIGHEID VERMELDINGEN - PERSOON VOOR WIE HET
EXPLOOT BESTEMD IS.

3° VORDERING IN RECHTE -

BURGERLUKE ZAKEN - EXCEPI'IE VAN NIETIGHEID
VAN EEN PROCESHANDELING - EXPLOOT
VAN BETEKENING - VERMELDINGEN - BETEKENING AAN DE PERSOON OF DE PLAATS
DIE DE WET BEPAALT - NIETIGHEID NIET
DOOR DE WET BEVOLEN.

4° BETEKENINGEN EN
VINGEN - EXPLOTEN -

KENNISGE-

NIET!GHEID VERMELDINGEN BETEKENING AAN DE
PERSOON OF DE PLAATS DIE DE WET BEPAALT.

1o en 2° Het exploot van betekening kan

wegens een onregelmatigheid in de
vermeldingen betreffende de persoon
voor wie het exploot bestemd is,
slechts nietig worden verklaard, indien
de onregelmatigheid de belangen
schaadt van de partij die de exceptie
opwerpt (1). (Artt. 43, 3°, en 861
Ger.W.)
3° en 4° Een exploot kan slechts nietig
worden verklaard wegens een verzuim
of een onregelmatigheid betreffende
de vermelding dat het betekend is aan
de persoon of de plaats die de wet bepaalt, indien de wet de nietigheid ervan uitdrukkelijk heeft bevolen (2).
(Artt. 860 en 862, § 1, 9°, Ger.W.)
(1) Cass., 12 mei 1986, A.R. nr. 5148 (A.C.,
1985-86, nr. 557).
(2) Zie Cass., 26 mei 1976 (A.C., 1976, 1070)
met cone!. O.M. in R.W, 1976-77, 149; Cass., 2
dec. 1982, A.R. nr. 6659 (A.C., 1982-83, nr. 205);
14 juni 1985, A.R. nr. 4606 (A.C., 1984-85, nr.
627); 29 sept. 1989, A.R. nr. 6242 (A.C., 1989-90,
nr. 66), met cone!. proc.-gen. Krings.

(A.R. nr. 7420)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1ggo door het
Arbeidshof te Gent, gewezen;
Over het eerste middel, ...

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser slechts een dagvaarding heeft laten betekenen, namelijk op de zetel van de feitelijke
vereniging « inrichtende macht der
gesubsidieerde vrije lagere en kleuterscholen van Ichtegem-EernegemBekegem »; dat het oordeelt : dat
een « feitelijke vereniging niet in
rechte kan optreden » en « het aldus
aan (eiser) als eiser behoorde om tot
dagvaarding over te gaan van de
personen die deze feitelijke vereniging vormen >>; dat niettegenstaande
eiser << als eiser besliste om aile leden, vermeld op het exploot, te dagvaarden, hij iedere persoon afzonderlijk moest dagvaarden, zodat het
niet volstond de feitelijke vereniging
te vermelden met haar samenstelling >>; dat de << betekening aan elk
lid afzonderlijk diende gedaan te
worden, zodat er geen twijfel kan
bestaan dat elk afzonderlijk in het
geding werd geroepen >>;
Overwegende dat het arrest het
middel van eiser dat hij << tot dagvaarding van twaalf individuele personen is overgegaan >> verwerpt omdat << niet anders kan worden vastgesteld dan dat dit niet als dusdanig
op het dagvaardingsexploot is terug
te vinden >>, hoewel deze vermelding
<< op straffe van nietigheid is voorgeschreven in artikel 862, § 1, go, van
het Gerechtelijk Wetboek >>;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 862, § 1, go, van het Gerechtelijk Wetboek aileen maar toepassing
vindt indien de wet uitdrukkelijk
met nietigheid sanctioneert, het verzuim of de onregelmatigheid betreffende de vermelding zelf dat de ex-
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ploten en akten van tenuitvoerlegging betekend zijn aan de persoon
of op de plaats die de wet bepaalt;
Dat het arrest die bepaling
schendt door ze toe te passen op
een onjuiste vermelding, zonder na
te gaan of de wet de nietigheid ervan uitdrukkelijk heeft bevolen;
Dat het middel gegrond is;

(IMELDA ZIEKENHUIS V.Z.W.
T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)
ARREST

(A.R. nr. 7431)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1990 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel, ...

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
27 mei 1991 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

Nr. 493

38

KAMER -

27 mei 1991

SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
- TOEPASSINGSGEBIED - GENEESHEREN OPLEIDING TOT GENEESHEER-SPECIALIST.

Van 1 april 1983 tot 31 december 1986
vielen de geneesheren in opleiding tot
geneesheer-specialist aileen onder de
sociale zekerheid in zoverre zij die
opleiding volgden in een universitaire
of geaffilieerde verpleeginrichting (1).
(Art. 15bis K.B. 28 nov. 1969, ingevoegd
bij K.B. 18 maart 1983 en gewijzigd bij
K.B. 13 feb. 1987.)
(1) Zie Cass., 28 sept. 1987, A.R. nr. 7820
(A.C., 1987-88, nr. 63).

Overwegende dat de oorspronkelijke vordering van verweerder betrekking heeft op de sociale-zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 1985 tot en met het vierde
kwartaal 1986, en vijf geneesheren
betreft die toen in de inrichting van
eiseres een opleiding tot geneesheer-specialist kregen;
Overwegende dat artikel 2, § 1,
van de Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 bepaalt, voor zover hier
van belang : « De Koning kan, bij in
Ministerraad overlegd besluit, en na
het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen : 1o
onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing van deze wet
uitbreiden tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst
te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van
een ander persoon verrichten of die
een arbeid verrichten in gelijkwaardige voorwaarden, als die van een
arbeidsovereenkomst; alsdan wijst
de Koning de persoon aan die als
werkgever wordt beschouwd >>;
Overwegende dat de te dezen toepasselijke tekst van artikel 15bis,
als ingevoegd onder de titel « Afdeling 2bis Bepaling betreffende de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist » in het koninklijk
besluit van 28 november 1969, bepaalt : « De toepassing van de wet
(van 27 juni 1969) wordt verruimd
wat betreft de regeling voor verplichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging en sector uitkeringen, en de kinderbijslagregeling
voor werknemers tot de geneesheren in opleiding tot geneesheer-spe-
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cialist, in het raam van de regelen
bepaald ter uitvoering van artikel
153, § 4, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering,
alsmede tot de opleiding wordt gevolgd »;
Dat de Koning aldus de universitaire en geaffilieerde verplegingsinstellingen ter zake heeft aangewezen als personen die als werkgevers
worden beschouwd;
Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar de redenen van het
beroepen vonnis, eiseres tot betaling
van de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen veroordeelt, op grond
dat, ingevolge het geciteerde artikel
15bis van het ko:1inklijk besluit van
28 november 1969, alle verplegingsinrichtingen waar geneesheren tot
geneesheer-specialist worden opgeleid als werkgevers moeten worden
beschouwd;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
27 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De
Bruyn.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN MEERWAARDE OP ONBEBOUWD ONROEREND
GOED OF ZAKELIJK RECHT - VERWEZENLIJKING VAN DE MEERWAARDE- RUIL.

Een meerwaarde bij overdracht van een
onbebouwd onroerend goed die als diverse inkomsten in de personenbelasting belastbaar is, kan worden verwezenlijkt door ruil, oak wanneer de
ruiler de bedoeling niet heeft te specuJeren of winst te maken of een meerwaarde te verkrijgen. (Art. 67, 7°,
W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. CORNELISSEN, NEEFS)
ARREST

(A.R. nr. F 1871 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 67, 7°, 67 bis en 69bis van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen en
van artikel 47 bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de verweerders hun in 1976
gekocht perceel grand in de loop van het
jaar 1979 met vrienden van dezelfde verkaveling hebben geruild voor een ander
gelijkaardig en gelijkwaardig perceel en
aldus een praktische schikking hebben
willen treffen, beslist dat bij de verweerders geen enkele bedoeling tot speculatie
aanwezig was tot het realiseren van enige winst of meerwaarde en dat, hoewel
door de ruiling we! aan het licht kwam
dat het perceel door de verweerders gekocht in 1976 een hogere waarde had
verworven op de onroerende markt van
1979, geen meerwaarde in de zin van artikel 67, 7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen werd verwezenlijkt
en dat eiser derhalve voorbijgaat aan de
vraag of er in de zin van voormeld arti-
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kel 67, 7°, « verwezenlijking >> van meerwaarden is en het arrest dus enkel nagaat of de ruiling op zichzelf een << meerwaarde >>, d.w.z. een financieel gunstig
resultaat, heeft afgeworpen en dienvolgens de betwiste aanslag teniet doet in
de mate dat laatstvermeld wetsartikel
werd toegepast,
terwijl, ongeacht het feit of de vervreemdingsoperatie in 1979 al dan niet
een financieel gunstig resultaat heeft afgeworpen, de samengelezen teksten van
de artikelen 67, 7°, 67 bis en 69bis van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en van artikel 47 bis van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen ertoe
strekken aan belastingheffing te onderwerpen de waardevermeerderingen die
ongebouwde onroerende goederen hebben verkregen tussen het ogenblik van
verwerving en het ogenblik waarop zij in
omstandigheden en termijnen als bedoeld in deze wetsbepalingen onder bezwarende titel worden vervreemd, zodat
het arrest, door het begrip « verwezenlijking » uitsluitend te beoordelen in het
kader van de in 1979 tot stand gebrachte
ruilingsoperatie in plaats van in functie
van de door het hof van beroep zelf in
het arrest vastgestelde waardevermeerdering ontstaan gedurende de periode
1976-1979, aan het begrip « verwezenlijkte meerwaarde >> vermeld in artikel 67,
7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals dit begrip nader wordt
gei:nterpreteerd in de artikelen 67 bis en
69 bis van hetzelfde wetboek, een totaal
verkeerde draagwijdte toekent en derhalve de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt :

noch een winst of meerwaarde te
realiseren; dat het arrest daaruit besluit dat ter zake geen meerwaarde
in de zin van voormeld artikel 67, 7°,
werd gerealiseerd;
Overwegende dat uit het bepaalde
in de artikelen 67, 7°, 67 bis, § 3, a en
b, en 69bis, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen volgt dat bij
overdracht van een onbebouwd onroerend goed onder bezwarende titel, een meerwaarde in de zin van
bedoeld artikel 67, 7°, wordt verwezenlijkt, wanneer de overdrager
voor het goed, hetzij een prijs, verminderd met de uitgaven en lasten,
ontvangt die hoger is, hetzij een
zaak in ruil ontvangt waarvan de
waarde in geld, verminderd met de
kosten, hoger is dan de prijs of de
verkoopwaarde waartegen hij het
goed had verkregen, vermeerderd
als bepaald bij artikel 69bis van hetzelfde wetboek;
Dat daartoe niet is vereist dat de
overdrager de bedoeling heeft te
speculeren of een winst of een
meerwaarde te verkrijgen;
Dat het arrest, door dat vereiste
aan artikel 67, 7°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen te verbinden, die wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerders in 1979 een
perceel grond, dat zij in 1976 onder
bezwarende titel hadden verkregen,
ruilden voor een aldsdan gelijkwaardig perceel van de echtgenoten
Geerts-Leys, en dat te dier gelegenheid is komen vast te staan dat het
perceel van de verweerders een
meerwaarde had verkregen;
Dat het arrest oordeelt dat die
meerwaarde niet valt onder de diverse inkomsten bedoeld bij de artikelen 6, 4°, en 67, 7°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
omdat de verweerders met de ruil
van hun perceel tegen een ander,
niet hebben bedoeld te speculeren

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het oordeelt dat het bezwaar van de
verweerders voor het hof van beroep ontvankelijk is; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
27 mei 1991 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Vanhoof, Mol
en Van Peeterssen, Antwerpen.
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3°

KAMER -

27 mei 1991

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN - VERMINDERING VAN
KADASTRAAL !NKOMEN EN ONROERENDE
VOORHEFFING !MPRODUKTIVITEIT VAN
HET GOED - NIET GEMEUBILEERD GEBOUWD
ONROEREND GOED - GEBRUIK - BEGRIP.

Om vermindering van het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing
voor een niet gemeubileerd, gebouwd
onroerend goed, wegens improduktiviteit te verkrijgen, is het goed niet in gebruik genom en, wanneer het buiten medeweten van de eigenaar zonder recht
of titel door derden wordt bezet (1).
(Artt. 9, § 1, 1°, en 162, § 1, 4o, W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DEPRAETER)
ARREST

(A.R. nr. F 1872 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 9, § 1, 1°, en 162, § 1, 4°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, niettegenstaande
de vaststelling dat mevrouw Liliane
Delongueil reeds sedert 24 maart 1982 in
de litigieuze eigendom was ingeschreven,
dat de bewoners aan verweerster verklaarden dat zij het goed in huur hadden
genomen bij Immo-Asse; dat de twee bewoners bij vonnis van 26 april 1984 werden veroordeeld om, als bezetters zonder
recht noch titel, het goed te verlaten en
om een provisie van 25.000 frank te betalen en dat verweerster op 22 oktober
1984 deed overgaan tot uitdrijving - elementen die erop wijzen dat het goed gedurende het tijdperk 24 maart 1982-22
oktober 1984 werkelijk in gebruik was
genomen - de voorziening in beroep
(1) V1·. en Antw., Senaat, 1982-1983, 21 dec.
1982, nr. 11, biz. 334 (vraag nr. 11 van 8 nov.
1982).
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voor haar totalitelt gegrond verklaart
omdat het goed gedurende heel de litigieuze periode improduktief is geweest,
terwijl de vaststelling dat het goed
werkelijk in gebruik was genomen, op
zichzelf reeds volstaat om de kwijtschelding of proportionele vermindering van
onroerende voorheffing te weigeren gelet
op het feit dat artikel 9, § 1, 1°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
naast de voorwaarde dat het moet gaan
om een niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed dat volstrekt geen inkomen
heeft opgebracht, als bijkomende essenWHe vereiste stelt dat het onroerend
goed gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen, zodat
het arrest door de kwijtschelding of vermindering van onroerende voorheffing
toe te staan niettegenstaande het vaststelt dat het goed door Immo-Asse verhuurd was en werkelijk in gebruik was
genomen, zowel artikel 9, § 1, 1°, als artikel 162, § 1, 4°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen schendt :

Overwegende dat op aanvraag van
de belanghebbende kwijtschelding
of proportionele vermindering van
de onroerende voorheffing wordt
verleend, voor zover het belastbaar
kadastraal inkomen krachtens artikel 9 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen kan worden
verminderd; dat volgens dit artikel
<< het kadastraal inkomen proportioneel wordt verminderd overeenkomstig de duur en de hoegrootheid
van de improduktiviteit of het verlies of het ontbreken van het genot
van inkomsten : 1a in geval van een
niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het aanslagjaar gedurende ten minste negentig dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen
inkomsten heeft opgebracht (... ) »;
Overwegende dat een niet gemeubileerd, gebouwd onroerend goed
niet in gebruik is genomen, in de
zin van de wet, als het buiten medeweten van de eigenaar zonder recht
of titel door derden wordt bezet;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de genaamden Delongueil
en Van Geet zonder recht of titel
het goed bezet hebben, dat de bewoners bij vonnis van 26 april 1984 om
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die reden veroordeeld werden het
goed te verlaten en schadevergoeding te betalen;
Dat de appelrechters zodoende
hun beslissing dat het goed volstrekt niet in gebruik was genomen
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal.
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KA:V!ER -

27 mei 1991

DIENSTPLICHT -

VRIJSTELL!;'>;G E::-i VOORLOPIGE
AFKET:RIXG
OP
LICHA:VIELIJKE
GROXD- IXOBSERVATIESTELLI:'>iG- OPROEPIXG AAX DE WOO;'>;PLAI\.TS VA!'/ DE DIEXSTPLICHTIGE - AFWEZIGHEID - GEVOLG.

De dienstplichte wordt geacht af te zien
van zijn aanvraag om vrijstelling op lichamelijke grand, wanneer h1j zich
niet aanmeldt voor een door de herkeuringsraad bevolen observatie hoewei hij daartoe aan zijn woonplaats
was opgeroepen, ook al had die oproeping hem niet bereikt (1). (Artt. 49 en
102, § 3, Dienstplichtwet.)
(1) Zie Cass., 31 okt. 1955 (A.C., 1956, 157).

(:\!...)

ARREST

(A.R. nr. M 766 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 6 maart 1991 door
de herkeuringsraad van de provincie
Antwerpen gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de herkeuringsraad beslist dat eiser, overeenkomstig artikel 49 van de Dienstplichtwet, geacht wordt van zijn aanvraag
om vrijstelling op lichamelijke
grond te hebben afgezien, nu hij
zich niet heeft aangemeld voor observatie;
Dat het middel stelt dat eiser niet
in kennis werd gesteld dat hij daartoe was opgeroepen;
Overwegende dat, krachtens artikel 102, § 3, van de Dienstplichtwet,
aile kennisgevingen inzake dienstplicht geldig geschieden aan de persoon of aan de woonplaats van de
dienstplichtige;
Dat uit de aan de herkeuringsraad overgelegde stukken blijkt dat
eiser bij ter post aangetekende brief
aan zijn woonplaats opgeroepen
werd om in observatie te worden gesteld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

27 mei 1991 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, procureur-generaal.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN
OORZAAK -
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naar voor gebrachte arbeidsongeschiktheid het direkt oorzakelijk gevolg is van
de gepleegde feiten van « weerstand »,
zelfs als er een voorafbestaand letsel bestand; dat niet bewezen is dat eiser materiiHe schade heeft opgelopen die het
rechtstreeks gevolg is van het misdrijf,

BE-

GRIP.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter de wegens een
strafrechtelijke !out ingestelde vordering van de burgelijke partij afwijst op
grand dat de aangevoerde schade niet
« het direct oorzakelijk gevolg » of
« het rechtstreeks gevolg » is van het
misdrijf (1). (1382 B.W.)
(BUTENEERS T. HOLLANTS)
ARREST

(A.R. nr. 4497)

tweede onderdeel, verweerder in zijn
appelconclusie (stuk nr. 5, blz. 2, lid 2)
uitdrukkelijk erkende dat eiser zich kennelijk verwond heeft aan zijn reeds
zwakke schouder in zijn paging om verweerder in de combi te trekken; dat ook
de lichtste weerstand tot gevolg heeft
verweerder aansprakelijk te maken voor
de door eiser opgelopen verwondingen
en werkonbekwaamheid, zodat het bestreden arrest ten onrechte de vordering
van eiser verwerpt (schending van de artikelen 269 S.W.B., 1382 en 1383 B.W.),
zodat het arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest verweerder veroordeelt wegens weerspannigheid gepleegd door een enkel persoon zonder wapens, als omschreven in de artikelen 269 en 271
van het Strafwetboek;
B. In zoverre de voorziening geDat luidens het arrest de feiten
richt is tegen de beslissing op de ci- van weerspannigheid gelegen zijn in
vielrechtelijke vordering van eiser de door verweerder geboden « weertegen verweerder :
stand » die gemaakt heeft dat eiser
« het lichte geweld van een weerOver het middel: schending van de arspannige
(... ) heeft moeten overtikelen 269 van het Strafwetboek, 1319,
meesteren »;
1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
Overwegende dat het arrest de
doordat het arrest, na verweerder op door eiser ingestelde vordering tot
strafgebied veroordeeld te hebben, de schadevergoeding afwij st op grond
door eiser ingestelde burgerlijke vorde- « dat het door de burgerlijke partij
ring tot schadevergoeding ongegrond neergelegde medisch dossier niet te
verklaart op volgende gronden : er geens- genoegen van recht aantoont dat de
zins bewezen is dat eiser geslagen is ge- daarin naar voor gebrachte arbeidsweest; dat er geenszins bloedstorting is ongeschiktheid het direkt oorzakegeweest, geen verwonding en geen ziekte lijk gevolg is van de gepleegde feidie het gevolg is geweest van de geboden
weerstand; dat zulks evenmin uit de fei- ten van " weerstand ", zelfs als er
ten, zoals vastgesteld, als uit het me- " een voorafbestaand letsel " bedisch attest d.d. 29 december 1987 kan stond »;
worden afgeleid; dat het door eiser neerOverwegende dat tussen het begelegde medisch dossier niet te genoe- wezen verklaarde misdrijf en de
gen van recht aantoont dat de daarin aangevoerde schade een oorzakelijk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 verband bestaat wanneer uit de feiten blijkt dat zonder de strafrechte(1) Cass., 14 okt. 1985, A.R. nr. 4747 (A.C.,
1985-86, nr. 88).
lijke fout de schade zich niet of alHET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
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thans niet op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan zoals zij in concreto is ontstaan, zelfs indien de
fout niet de rechtstreekse oorzaak
van de schade is;
Overwegende dat het arrest door
het oorzakelijk verband te ontkennen op grond van de vaststelling dat
de aangevoerde schade niet « het direkt oorzakelijk gevolg » of « het
rechtstreeks gevolg » is van het misdrijf, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het eerste onderdeel
van het middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van eiser tegen verweerder; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
verweerder en eiser ieder in de helft
van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
28 mei 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - GeJijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

2° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - ALGEMEEN - HINDERNIS TE VOORZIENE HINDERNIS - NIET TE VOORZIENE HINDERNIS - BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - BEPERKING.

3° CASSATIE -

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

1° De door art. 12.1 Wegverkeersreglement aan iedere bestuurder opgelegde
verplichting om voorrang te verlenen
aan de spoorvoertuigen blijft bestaan,
oak al is dat voertuig gestopt, mits de
bestuurder die de voorrang moet verJenen, kan voorzien dat het spoorvoertuig zich opnieuw in beweging zal zetten (1).
2° De beoordeling door de feitenrechter

of een hindernis al of niet kon worden voorzien, is alleen onaantastbaar
wanneer zij van feitelijke aard is (2).
3° AI staat het aan de rechter de feiten

vast te stellen waarop hij zijn beslissing grondt, tach dient het Hof van
Cassatie na te gaan of die feiten de
door de rechter daaruit in rechte afgeJeide gevolgtrekking verantwoorden
(3).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BUURTSPOORWEGEN, VALLEZ T. MABILLE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8819)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 december 1990 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Nr. 498
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1° WEGVERKEER

29 mei 1991

I. In zoverre de voorziening van
eiseres, burgerlijke partij, gericht is
tegen de beslissing op de door _haar

-

(1) Zie Cass., 13 feb. 1961 (Bull. en Pas.,
1961, I, 631).

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN
- ART. 12.1 - SPOORVOERTVIG - VOORRANG
- VOORWAARDEN.

(2) en (3) Cass., 8 april 1987, A.R. nr. 5568
(A.C., 1986-87, nr. 476).
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ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de door artikel
12.1 van het Wegverkeersreglement
aan iedere bestuurder opgelegde
verplichting om voorrang te verlenen aan de spoorvoertuigen blijft
bestaan zelfs als dat voertuig gestopt is, mits de voorrangschuldige
bestuurder kan voorzien dat het
spoorvoertuig zich opnieuw in beweging zal zetten;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank uit de door haar op onaantastbare wijze beoordeelde feitelijke omstandigheden van de zaak
wettig heeft kunnen afleiden dat
« de bestuurder van de vrachtwagen
(thans verweerder) terecht ervan
mocht uitgaan dat hij tijd genoeg
had om de sporen te ontruimen
vooraleer de tram zich opnieuw in
beweging zou zetten », hetgeen valgens de appelrechters impliceert dat
het voertuig door « zich opnieuw in
beweging te zetten >> een niet te
voorziene hindernis opleverde voor
verweerder;
Dat het bestreden vonnis dus wettig beslist « dat het niet duidelijk is
waardoor (verweerder) niet voorzichtig zou zijn geweest (... ) en door
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg verwondingen zou hebben toegebracht (... ) >>;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;

sers ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening
van eiseres voor het overige; verwijst iedere eiser in de kosten van
zijn voorziening.
29 mei 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Kirkpatrick.
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1° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEMIDDEL - BEOORDELING - STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN.

2° HOGER BEROEP -

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

1° Wanneer tegen twee vonnissen of ar-

resten een voorziening wordt ingesteld, mag het Hof bij de beoordeling
van een middel dat het eerste van die
vonnissen of arresten bekritiseert,
acht slaan op het tweede vonnis of arrest (1). (Impliciet).
2° De beslissing van het appelgerecht

dat, bij de uitspraak over de rechtsvordering van een burgerlijke partij tot
vergoeding van de schade, die aan
haar voertuig is toegebracht ten gevolge van een aan de beklaagde verweten
overtreding van het Wegverkeersreglement, het beroepen vonnis bevestigt,
in zoverre dit vonnis de overtreding
bewezen verklaarde, maar het wijzigt

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzienin- 1----------------gen, in zoverre zij gericht zijn tegen
(1) Zie Cass., 20 juni 1988, A.R. nrs. 7851 en
de beslissingen op de tegen de ei- 7934 (A.C., 1987-88, nr. 643).
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in zoverre het elk oorzakelijk verband
tussen die overtreding en de schade
uitsloot, houdt geen verband met art.
211bis Sv. en hoeft dus niet met eenparige stemmen te worden gewezen; de
omstandigheid dat de appelrechters,
zonder met eenparige stemmen uitf!praak te doen, oak de beslissing hebben gewijzigd van de eerste rechter, die
de beklaagde had vrijgesproken van
een misdrijf " onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen » aan een
andere burgerlijke partij, heeft geen
invloed op de wettigheid van de beslissing betreffende de eerste burgerlijke
partij die bij het toebrengen van verwondingen door onvoorzichtigheid niet
betrokken was.

Nr. 499

grond « dat uit de gegevens van het dossier en het deskundigenverslag blijkt (... )
dat het verkeerd geparkeerde voertuig
(van eiser) het zicht van de voetganger
belemmerde en (verweerster) ertoe
dwong zich naar het midden van de rijbaan te begeven, zodanig dat zij niet kon
zien dat (verweerder) de weg begon over
te steken » en dat, « in strijd met wat de
eerste rechter zegt, moet worden aangenomen dat de fout van (eiser) wei degelijk in oorzakelijk verband staat met het
ongeval en dat hij ten dele aansprakelijk
moet worden verklaard », en bijgevolg eiser in solidum met verweerder veroordeelt tot schadeloosstelling van verweerster, zonder evenwel vast te stellen dat
de correctionele rechtbank met eenparige stemmen van haar !eden uitspraak
heeft gedaan,

(VAN BLADEL T. SERVAIS, DRESSE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8887)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 12 december 1986
en 20 december 1990 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Verviers;
Gelet op het arrest van het Hof
d.d. 29 april 1987 (2);
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van verweerster;

A. Op de voorziening tegen het
vonnis van 12 decel,llber 1986:
Over het middel: schending van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het op 12 december 1986 door
de Correctionele Rechtbank te Verviers
gewezen vonnis vaststelt dat de strafvordering verjaard is; dat het vervolgens de
beslissing wijzigt van de eerste rechter
die, op strafrechtelijk gebied, eiser schuldig bevonden had aan de verkeersovertreding en niet aan overtreding van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, en die, op burgerlijk gebied, de
rechtsvordering van verweerster tegen
eiser niet gegrond had verklaard, op

terwijl, krachtens artikel 211bis van
het Wetboek van Strafvordering, het gerecht in hoger beroep, als er een vrijsprekend vonnis is, geen veroordeling
kan uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn !eden; de correctionele
rechtbank, na te hebben vastgesteld dat
eiser een fout heeft begaan door zijn
voertuig niet reglementair te parkeren
en dat die fout in oorzakelijk verband
staat met de schade van verweerster, de
bestanddelen van de overtreding van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek waarvoor hij in eerste aanleg was
vrijgesproken bewezen heeft verklaard;
de beslissing, nu zij is gewezen op het
hoger beroep van het openbaar ministerie en de burgerlijke partij tegen het
vonnis waarbij de beklaagde is vrijgesproken en de burgerlijke rechtsvordering is afgewezen en nu zij vaststelt,
enerzijds, dat de strafvordering verjaard
is, anderzijds, dat de burgerlijke rechtsvordering gegrond is, met eenparige
stemmen moet worden uitgesproken, in
zoverre zij de bestanddelen van het misdrijf bewezen verklaart; het vonnis van
12 december 1986 bijgevolg, nu het niet
vaststelt dat het met eenparige stemmen
van de !eden van de rechtbank is gewezen, onwettig is (schending van artikel
211bis van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat uit het tweede
bestreden vonnis blijkt dat de burgerlijke rechtsvordering van verweerster uitsluitend strekte tot ver- - - - - - - - - - - - - - - - t goeding van de schade aan haar
(2) Niet gepubliceerd.
voertuig;
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Overwegende dat de politierechtbank, bij vonnis van 7 mei 1986, eiser « tot een geldboete van 30 frank
had veroordeeld wegens het enige
hem ten laste gelegde feit », namelijk een overtreding van artikel 24
van het Wegverkeersreglement betreffende het stilstaan- en parkeerverbod; dat zij hem ontslagen had
van rechtsvervolging wegens de telastlegging onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen en de tegen hem ingestelde rechtsvordering
van verweerster « niet gegrond had
verklaard, aangezien er geen enkel
oorzakelijk verband bestaat tussen
het tegen de beklaagde (eiser) bewezen verklaarde feit en de schade van
de burgerlijke partij (verweerster) >>;
Overwegende dat het bestreden
vonnis de verjaring van de strafvordering vaststelt en vervolgens, bij
de uitspraak over de burgerlijke belangen, vermeldt dat het voertuig
van eiser, << doordat het niet reglementair geparkeerd stond het zicht
belemmerde (... ), dat het neergelegde
dossier met de foto's overduidelijk
aantoont tot op welk punt het zeer
dicht bij de bocht stond waaruit (verweerster) kwam gereden (... dat), in
strijd met wat de eerste rechter zegt,
moet worden aangenomen dat de
fout (van eiser) wel degelijk in rechtstreeks oorzakelijk verband staat
met het ongeval >>;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank aldus het beroepen vonnis bevestigt waarbij eiser schuldig
bevonden wordt aan de bovengenoemde overtreding van het Wegverkeersreglement; dat zij daarentegen de beslissing heeft gewijzigd
van de eerste rechter die elk oorzakelijk verband tussen die overtreding en het ongeval had uitgesloten;
Overwegende dat, enerzijds, de
beslissing van de appelrechters, in
zoverre zij de beslissing van de politierechtbank betreffende het oorzakelijk verband tussen de door de
rechtbank tegen eiser bewezen verklaarde overtreding van het Wegverkeersreglement en de schade aan
het voertuig van verweerster heeft
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gewijzigd, geen verband hield met
artikel 21lbis van het Wetboek van
Strafvordering, en dus niet met eenparige stemmen hoefde te worden
gewezen;
Overwegende dat, anderzijds, uit
de motivering van het bestreden
vonnis niet kan worden afgeleid dat
de rechtbank haar beslissing over
de door de verweerster Anne-Marie
Servais tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering ook heeft
gegrond op feiten die het gecontraventionaliseerde wanbedrijf onopzettelijke slagen of verwondingen opleveren; dat het bestreden vonnis, nu
het zonder op dat punt te worden
bekritiseerd beslist dat de reeds
door de eerste rechter bewezen verklaarde overtreding van het Wegverkeersreglement een fout opleverde
die de schade aan het voertuig van
verweerster mede heeft veroorzaakt,
de beslissing op de door genoemde
verweerster tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering naar
recht verantwoordt;
Dat de in het middel aangevoerde
grief, die uitsluitend betrekking
heeft op de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen,
geen weerslag heeft op de wettigheid van die beslissing; dat de grief,
ook al was hij gegrond, niet tot cassatie zou kunnen leiden;
Dat het middel dus niet ontvankelijk is;
B. Op de voorziening tegen het
vonnis van 20 december 1990 :

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
II.
richt
door
lijke

In zoverre de voorziening geis tegen de beslissing op de
verweerder ingestelde burgerrechtsvordering :

Overwegende dat eiser
doet van zijn voorziening;

afstand
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Om die redenen, verleent akte
yan de afst~.nd van de voorziening,
m zoverre ZIJ gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderin? v~n verweerder; verwerpt de
voorzre!lmg voor het overige; veroordeelt erser in de kosten.
29 mei 1991 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

arbeidsongeschiktheid van de getroffene van een ongeval vaststelt, schendt
de rechter de artt. 1382 en 1383 B. W.
nu hij, uitgaande van een welbepaald~
jaarlijkse waarde waarvan hij al, v66r
d_t; kapitalisatieberekening, het jaarllJkse bedrag van de door de arbeidsongevallenverzekeraar
uitgekeerde
rente had afgetrokken, van dat aldus
verkregen bedrag oak nag de gei"ndexeerde waarde aftrekt van het door
df! verzekeraar voor de betaling van
d1e rente gevestigde kapitaal.
(CENTURIONE T. TAYLOR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8888)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 16 juni 1988 en 27
december 1990 door het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
d.d. 12 oktober 1988 (1);

Nr. 500
2•

KAMER -

29 mei 1991

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE
- ALGEHELE VERGOEDING - BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE
- ALGEHELE VERGOEDING - BEGRIP.

1° Het beginsel dat de schade volledig

moet worden vergoed, alsmede de artt.
1382 en 1383 B. W., worden door de
rechter geschonden, wanneer hij bij de
berekening van de materiele schade
ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid die de getroffene van
een ongeval voor een welbepaalde pez:iode heeft opgelopen, van het niet gemdexeerde bedrag de door de arbeidsongevallen verzekeraar jaarlijks uitgekeerde en gei"ndexeerde vergoedingen
aftrekt.
20 Door tweemaal de vergoeding van de

arbeidsongevallenverzekeraar af te
trekken van het bedrag waarop hij de
toekomstige schade wegens blijvende

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 16 juni
1988:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, om « de
blijvende materiEHe schade voor de periode van 1 januari 1980 tot 30 april 1988 te
berekenen, het netto bedrag van de door
eiser voor de periode van 1 januari 1980
tot 30 april 1988 ontvangen bezoldiging
. vermenigvuldigd heeft met 22 %, zijnde
''net percentrage dat overeenkomt met de
weerslag van zijn gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid van 30 % op zijn
waarde op de arbeidsmarkt, en van het
· aldus verkregen bedrag de door de verzekeraar-arbeidsongevallen
gedurende
dezelfde periode aan eiser betaalde vergoedingen heeft afgetrokken, na ze te
hebben ge!ndexeerd,
terwijl het hof van beroep, op straffe
van eiser niet volledig te vergoeden verplicht was om ofwel de door laatstgenoemde voor de periode van 1 januari
1980 tot 30 april 1988 ontvangen bezoldiging te indexeren alvorens de ge'in-

l-----------------(1) Niet gepubliceerd.
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dexeerde vergoedingen van de verzekeraar-arbeidsongevallen af te trekken, ofwei af te zien van de indexering van de
bezoldiging en de vergoedingen, zoals eiser in zijn conclusie vroeg; het hof van
beroep bijgevolg, door van een niet van
het huidige prijspeil omgerekend bedrag
een wel omgerekend bedrag af te trekken, aan eiser een lagere vergoeding
heeft toegekend dan waarop hij recht
had en bijgevolg het beginsel miskent
volgens hetwelk de getroffene, inzake
aquilische aansprakelijkheid, recht heeft
op algehele vergoeding van zijn schade :

Overwegende dat het arrest, nu
het beslist dat de materiele schade
die voortvloeit uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser gedurende de periode van 1 januari 1980
tot 30 april 1988 moest worden berekend op basis van diens nettoloon,
het beginsel van de algehele vergoeding van de schade miskent en de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt, door van
het niet ge'indexeerde bedrag de
door de arbeidsongevallenverzekeraar jaarlijks betaalde en ge'indexeerde vergoedingen af te trekken;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, om « blijvende materiele schade met ingang van
1 mei 1988 (toekomstige schade) , te berekenen, en na terecht te hebben beslist
dat « het kapitaal dat strekt tot vergoeding van de hierboven bedoelde schade
op de volgende wijze moet worden berekend rekening houdende met het door
de burgerlijke partij in aanmerking genomen kapitalisatiepercentrage van 5 %
en met het feit dat zij haar leeftijd op 1
mei 1988 afrondt op 39 jaar:
-

netto
jaarlijkse
basiswaarde :
2.000.000,vergoeding van de verzekeraar-ar··
beidsongevallen : 151.616,leeftijd op 1 mei 1988: 39 jaar
waarschijnlijke leeftijd bij het
einde van de beroepswerkzaamheid : 65 jaar
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- kapitalisatiepercentage : 5 %
- kapitalisatiecoefficient: 13,37749 (... )
kapitaal:
(2.000.000 f~~nk x 22) _ (15 1. 616 frank)

1

x

13,37749 = 3.857.854 frank », oordeelt dat
van dat bedrag het kapitaal moet worden afgetrokken dat de burgerlijke partij, naamloze vennootschap Royale Beige, verzekeraar-arbeidsongevallen, heeft
bijeengebracht en op de volgende wijze
heeft omgerekend naar het huidige prijspeil:
3.053.258 frank x 206,54
3·537 ·244 frank,
178,28 (index juni 1983)
en op grond daarvan heeft beslist « dat
aan de burgerlijke partij 320.610 frank
verschuldigd is ''•
terwijl het hof van beroep niet zonder
het beginsel te miskennen volgens hetwelk de getroffene inzake aquilische
aansprakelijkheid recht heeft op algehele vergoeding van zijn schade, van de
aan eiser verschuldigde vergoeding van
3.857.854 frank het kapitaal van 3.053.258
frank mocht aftrekken dat de naamloze
vennootschap Royale Belge op 1 juni
1983 bijeengebracht had ten einde aan
eiser een jaarlijkse rente van 151.616
frank te kunnen betalen, welk bedrag
het hof van beroep reeds afgetrokken
had bij de berekening van het bovengenoemde bedrag van 3.857.854 frank:
«

Overwegende dat het arrest de
toekomstige schade, die voor eiser
voortvloeit uit zijn blijvende arbeidsongeschiktheid, met ingang van 1
mei 1988, berekent op grond van
een netto jaarlijkse waarde op de
arbeidsmarkt van twee miljoen
frank, daarbij de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid in aanmerking neemt en van het aldus
verkregen bedrag, v66r elke kapitalisatieberekening, het jaarlijkse bedrag van de door de arbeidsongevallenverzekeraar betaalde rente aftrekt;
Dat het arrest, door bovendien
van het aldus verkregen bedrag de
ge'indexeerde waarde af te trekken
van het door de verzekeraar op 1 juni 1983 met het oog op de starting
van die rente bijeengebrachte kapitaal, die vergoeding tweemaal aftrekt;
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Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 27 december 1990 :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- VOORZIENING- VERWERPINGGEVOLG.

1° Het arrest van het Hof van Cassatie
dat een voorziening tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt bevolen,
verwerpt, ]evert geen nieuwe titel van
hechtenis op.
2° Geen enkele wetsbepaling schrijft voor

Om die redenen, vernietigt het arrest van 16 juni 1988, in zoverre het
uitspraak doet over de schade ten
gevolge van de gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschiktheid van eiser;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 16 juni 1988; veroordeelt eiser in de ene helft en verweerster in de andere helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
29 mei 1991 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Gerard.

dat een arrest van het Hof van Cassatie
houdende verwerping van een voorziening van de verdachte tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de handhaving van diens
voorlopige hechtenis wordt bevolen,
aan de verdachte moet worden betekend.
3° In geval van verwerping van het cassatieberoep tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen, blijft de
verdachte wettelijk aangehouden gedurende vijftien dagen, te rekenen van
de uitspraak van het arrest van het
Hof, en moet hij enkel in vrijheid worden gesteld als de raadkamer binnen
die termijn geen uitspraak heeft gedaan. (Art. 31, § 5, Wet Voorlopige
Hechtenis 20 juli 1990).
(LACROIX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9149)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 796, op 21 mei 1991
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Nr. 501
2e
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29 mei 1991

1° VOORLOPIGE HECHTENISHAVING - VOORZIENING TITEL VAN DE HECHTENIS.

HANDVERWERPING -

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - VOORZIENING- VERWERPING ARREST VAN HET HOF - BETEKENING.

Over de middelen, door eiser aangevoerd in de memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest
is gehecht:

Over de drie middelen samen :
Overwegende dat het arrest van
het Hof van Cassatie dat het cassatieberoep tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling
dat de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt, verwerpt, geen
nieuwe titel van hechtenis oplevert;
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Dat noch artikel 31, § 5, van de
wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis, noch artikel 5.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch enige andere wettelijke bepaling de betekening
voorschrijven van een arrest van
het Hof dat een zodanige voorziening verwerpt;
Dat uit het bovengenoemde artikel 31, § 5, van de wet van 20 juli
1990 blijkt dat de verdachte, bij verwerping van het cassatieberoep,
wettelijk aangehouden blijft gedurende vijftien dagen te rekenen van
de uitspraak van het arrest van het
Hof en pas in vrijheid moet worden
gesteld als de raadkamer geen uitspraak heeft gedaan binnen die termijn;
Dat de middelen falen naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
Voorzitter:
de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Geiljkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. F. Roggen en A. Risopoulos, Brussel.
29 mei 1991 -

2e kamer -
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2° CASSATIEMIDDELEN

AARD TUCHTZAKEN- TUCHT VAN DE BEROEPSORDEN - MIDDEL UIT BET ALGEMEEN RECBTSBEGINSEL DAT DE RECHTER ONPARTIJDIG
EN ONAFHANKELIJK MOET Z!JN - ONTVANKELIJKHEID.

3° GENEESKUNDE -

ORDE VAN APOTHEKERS - TUCHTZAKEN - ONAFBANKELIJKHEID EN ONPART!JDIGHE!D VAN DE PROVINC!ALE RAAD - BEGR!P.

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN BET RECHTSCOLLEGE - ART. 779, EERSTE LID, GER.W. - BEPALING ZONDER VERBAND MET DE OPENBARE ORDE.

1°, 2° en 3° Inzake tucht van de beroepsorden strekt het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn tot bescherming
van de rechten van de vervolgde persoon en niet van de rechten van de beroepsorde die de vervolging heeft ingesteld (1); de Orde van Apothekers kan
derhalve, tot staving van een voorziening tegen een beslissing van de raad
van beroep van die orde, dat de aan een
apotheker ten laste gelegde tuchtfouten
niet bewezen zijn verklaard, niet voor
het Hoi aanvoeren dat een lid van de
provinciale raad van de Orde door wie
daden van onderzoek waren verricht,
achteraf zitting heeft gehad in die provinciale raad toen deze de zaak heeft
onderzocht (1).
4° In burgerlijke zaken raakt de bepa-

ling van art. 779, eerste lid, Ger. W de
openbare orde niet (2).
(ORDE VAN APOTHEKERS T. P ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9000)

Nr. 502
1e
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30 mei 1991

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 april 1990 gewezen door de Franstalige raad van
beroep van de Orde van Apothekers;

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ONAFHANKELI.JKHEID EN ONPARTIJ-

(1) Zie Cass., 16 nov. 1983, A.R. nr. 3116
(A.C., 1983-84, nr. 147), en 29 mei 1985, A.R.
nrs. 4000, 4173 en 4301 (ibid., 1984-85, nr; 592).

D!GHEID VAN DE REC!UER - TUCHTZAKEN
- TUCHT VAN DE BEROEPSORDE;>; - DRAAGWI.JDTE VA:'>! BET BEGINSEL.

(2) Cass., 5 mei 1988, A.R. nr. 5695 (A.C.,
1987-88, nr. 548), met cone!. proc.-gen. Krings.
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Over het eerste door verweerder
aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid, volgens hetwelk in
tuchtprocedures het beginsel van de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter uitsluitend
strekt tot bescherming van de vervolgde en niet van de vervolgende
partij; dat een beroepsorde in haar
hoedanigheid van vervolgende partij
geen recht heeft op een eerlijk proces en geen nadeel kan lijden ten
gevolge van de schending van het
beginsel van de onpartijdigheid van
de rechter, zodat zij niet bevoegd is
om zich, althans voor de eerste
maal voor het Hof, op dat beginsel
te beroepen, vooral wanneer de
schending van die regel niet, zoals
te dezen het geval is, door de vervolgde partij is opgeworpen :
Overwegende dat de regel volgens
welke de rechter onafhankelijk en
onpartijdig moet zijn weliswaar een
algemeen rechtsbeginsel is dat als
zodanig van toepassing is op alle
rechtscolleges en meer bepaald op
die welke geroepen zijn uitspraak te
doen over een tuchtvordering;
Overwegende evenwel dat, in
tuchtzaken van de beroepsorden,
dit beginsel hoofdzakelijk strekt tot
bescherming van de rechten van de
vervolgde persoon en niet van de
rechten van de beroepsorde die aan
de basis ligt van de vervolging;

Nr. 503

procedureregel bevat; dat die regel
in burgerlijke zaken niet van openbare orde is;
Overwegende dat uit de voor de
Orde van Apothekers op de terechtzitting van 9 maart 1990 van de raad
van beroep neergelegde conclusie
niet blijkt dat eiseres heeft aangevoerd dat de rechtspleging voor de
provinciale raad niet overeenkomstig artikel 779 is gevoerd;
Dat het middel nieuw is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Om die redenen, verleent akte
van afstand van de eerste voorziening; verwerpt de tweede voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Simont.

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Over het door verweerder aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid, volgens hetwelk artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek geen enkele regel bevat in verband met de rechterlijke organisatie
en dus de openbare orde niet raakt;
dat de schending ervan niet voor de
eerste maal voor het Hof kan worden aangevoerd :
Overwegende dat artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek geen regel in verband met de
rechterlijke organisatie, maar een
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- BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIENING INGESTELD BIJ EEN VERZOEKSCHRIIT - NIET
ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATIE.
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Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie die is ingeste.ld bij een ter
griffie van het Hoi ingediend verzoekschrift dat niet door een advocaat
bij het Hof van Cassatie is ondertekend (1). (Art. 1080 Ger.W.)
(SOCIETE COMMERCIALE DE NOUVELLES CON·
STRUCTIONS B.V.B.A. E.A. T. STAD LUIK E.A.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 9007)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, dat uitspraak doet over een
vordering tot vergoeding van de
twee eerste eiseressen en van de
rechtsvoorganger van de derde en
vierde eiseres, wegens de aansprakelijkheid van de verweerders voor
het laattijdig verlenen van een verkavelingsvergunning;
Over het door de tweede en derde
verweerder tegen de voorziening
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat het
cassatieverzoekschrift niet door een
advocaat bij het Hof is ondertekend:
Overwegende dat het cassatieverzoekschrift niet door een advocaat
bij het Hof is ondertekend, als ter
zake in artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, maar
door Mr. Jacques de Suray, advocaat bij de balie te Brussel;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat de voorziening,
om dezelfde redenen, eveneens niet
ontvankelijk is in zoverre zij tegen
de stad Luik, eerste verweerster, is
gericht;
Noot arrest nr. 503 :
(1) Cass., 17 feb. 1983, A.R. nr. 6776 (A.C.,
1982-83, nr. 342), 27 april 1987, A.R. nr. 7871
(ibid., 1986-87, nr. 501), en 26 april 1991, A.R.
nr. 7255, supra nr. 448; zie Cass., 22 jan. 1990,
A.R. nr. 8745 (ibid., 1989-990, nr; 318), en 14
maart 1991, A.R. nr. 8801 (supra, nr. 365).
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Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van wederantwoord en op het stuk dat ter griffie
is neergelegd zonder tussenkomst
van een advocaat bij het Hof, verwerpt de voorziening; veroordeelt de
eiseressen in de kosten.
30 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. de Suray,
Brussel, en De Bruyn.
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1° REGISTRATIE (RECHT VAN)-

ART.
189 W.REG. - RECHT VAN DE ONTVANGER
DER REGISTRATIE OM EEN SCHATTING TE
VORDEREN - BEGRIP.

2° REGISTRATIE (RECHT VAN)-

ART.
189 W.REG. - RECHT VAN DE ONTVANGER
DER REGISTRATIE OM EEN SCHATTING TE
VORDEREN - TAAK VAN DE VREDERECHTER.

1° De ontvanger der registratie heeft het

discretionaire recht om de schatting
van het goed te vorderen, in de zin
van art. 189 W.Reg., wanneer hij vermoedt dat de in de overeenkomst uitgedrukte prijs lager is dan de marktwaarde (1).
2° De vrederechter bij wie de in art. 189

W.Reg., bedoelde vordering tot schatting van het goed is ingesteld, heeft
niet tot taak te oordelen of de aanwijzingen waarop de vermoedens van de
ontvanger der registratie zijn gegrond,
al dan niet ernstig genoeg zijn om zijn
recht om een schatting te vorderen te
kunnen uitoefenen (2).
Noot arrest nr. 504 :
(1) en (2) Zie Cass., 18 april 1889, twee arresten (Bull. en Pas., 1889, I, 187 en 188), 17 dec.
1987, A.R. nr. 7912 (A.C., 1987-88, nr. 242), met
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DE BROUWER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9009)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1989 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik;
. Over het middel: schending van de artlkelen 44 tot 46 en 189 van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939
houdende het Wetboek der RegistratieHypohteek- en Griffierechten, bevestigd
door de wet van 16 juni 1947,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat de oorspronkelijke vordering van eiser tot het verrichten van een schatting
niet gegrond is, op grand « dat elke administratieve handeling onder de wet
valt, aangezien de administratie in de
uitoefening van haar bevoegdheid de
wettelijke beperkingen en de normale
va~ i.edere bu_rger vereiste voorzichtig~
he1~ m acht d1ent te nemen (rechtsmisbrmk) ... ; ... dat de rechtbank dus enkel
binnen nauwe grenzen eventueel gebruik
mag maken van het recht om het automa.tisch uitvoeren van de schatting te
wergeren, wanneer de gegevens van de
zaak haar van meet af aan de zekerheid
geven dat de verkoopwaarde van het
goed redelijkerwijs (3 waarvan 2 na hager bod), de spreiding ervan in de tijd
(van 28 oktober 1982 tot 9 februari 1983)
en het feit dat verschillende kopers of
opbieders elkaar hebben opgevolgd, aantonen dat er mededinging is geweest met
de openbaarheid en de wettelijke waarborgen die verbonden zijn aan een openbare verkoop na beslag; ... dat uit die
omstandigheden voldoende blijkt dat het
op dat ogenblik niet mogelijk was voor
de litigieuze goederen een hogere dan de
door (verweerder) betaalde prijs te krijgen en dat de aldus verkregen prijs
strookt met de marktwaarde; ... dat er
derhalve, bij ontstentenis van elk ernstig
beoordelingscriterium (geldige vergelij(Vel'volg noot van VOI'ige biz.)
concl. adv.-gen. Piret in Bull. en Pas., onder
hetzelfde publicatienummer, en 4 jan. 1990
A.R. nr .. 6725 (ibid., 1989-90, nr. 269), alsmed~
het adv1es van de proc.-gen. bij het Hof van
Beroep te Gent, de h. Matthijs, toen advocaat!ieneraal b1j het Hof van Beroep te Gent, 16
JUlll 195o, in T. Not., 1956 nr. 73 biz 129 tot
136.
'
'
.
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kingspunten die niet zijn overgelegd) geen
grand bestaa_t om de door (eiser) gevorderde schattmg toe te staan ten einde
hem in staat te stellen te bewijzen dat
de verkregen prijs eventueel niet zou
overeenkomen met een hier ten onrechte
als normaal bestempelde prijs die te dezen al.l~en maar uit de lucht gegrepen
zou b!IJken; ... dat het in dergelijke oms~andrgheden systematisch en automatisch toestaan van de schatting, onder de
~ekmantel van gelijkheid voor de belast~ngen, zou neerkomen op een kunstmatige aanpassing van de vastgoedprijzen
ten voordele (van eiser) alleen "•
terwijl artikel 189 van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten bepaalt dat, onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende het
be":'impe.len van prijs, de ontvanger der
reg1strat1e de bevoegdheid heeft om
schatting te vorderen van de goederen
die het voorwerp van de overeenkomst
uitmaken, ten einde van de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of van
de aangegeven waarde te doen blijken,
wanneer het gaat om eigendom of
vruchtgebruik van in Belgie gelegen onroerende goederen; zowel uit die tekst
meer bepaald uit het woord « vorderen ,,'
al~ uit het fei~. dat de vrederechter bi]
Wie een dergehJke vordering wordt ingesteld daarover uitspraak moet doen zonder voorafgaand en contradictoir debat
blijkt dat de rechter niet bevoegd is t~
onderzoeken of de ontvanger beschikt
over gegevens die een ontoereikende
prijs doen vermoeden of a fortiori te zeggen ~~t die prijs rechtmatig is; de rechter bJJgevolg niet bevoegd was vast te
stellen dat te dezen de verkoopwaarde
V<l;n de litigieuze goederen op het ogenbhk van de toewijzing de door verweerder betaalde prij s niet te boven ging en
de aanwijzing van een schatter te weigeren op grand dat eiser geen gegevens
overlegde die deze vaststellingen zouden
kunnen ontkrachten; de rechter zodoende de bovenaan in het middel aangewezen wetsbepalingen, inzonderheid artikel
189 van het Wetboek der Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten heeft geschonden;

Over het door verweerder aangemiddel van niet-ontvankelijkheid, volgens hetwelk eiser die de
schending van de artikelen '1382 en
1~83 van het Burgerlijk Wetboek
met aanvoert, ten onrechte kritiek
oefent op de overweging van het bevo~rde
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streden vonnis volgens welke het
recht van de ontvanger der registratie om een schatting te vorderen
aanleiding kan geven tot misbruiken en dat zulks te dezen het geval
is, terwijl die overweging op zich al
het bestreden beschikkende gedeelte verantwoordt;
Overwegende dat het bestreden
vonnis niet beslist dat de ontvanger
der registratie, door de schatting te
vorderen van het door verweerder
ten gevolge van een openbare verkoop na beslag op onroerend goed
verkregen pand, zich schuldig zou
hebben gemaakt aan rechtsmisbruik;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 189 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten, onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende
het bewimpelen van prijs, de ontvanger der registratie de bevoegdheid heeft om, overeenkomstig artikel 190 van dat wetboek, schatting
te vorderen van de goederen die het
voorwerp van de overeenkomst uitmaken, ten einde van de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of
van de aangegeven waarde te doen
blijken, wanneer het gaat om eigendom of vruchtgebruik van in Belgie
gelegen onroerende goederen;
Overwegende dat het woord « vorderen » in artikel 189 betekent dat
het bestuur het discretionaire
recht heeft om die schatting te vorderen wanneer het vermoedt dat de
uitgedrukte prijs lager is dan de
marktwaarde; dat de vrederechter
bij wie de vordering tot het verrichten van een schatting wordt ingesteld, niet tot taak heeft te oordelen
of de aanwijzingen waarop de vermoedens van het bestuur gebaseerd
zijn al dan niet ernstig genoeg zijn
om een gebruik van zijn recht om
een schatting te vorderen te wettigen;

Overwegende dat de appelrechtbank, nu zij de door het bestuur ingestelde vordering tot het verrichten
van een schatting afwijst op de in
het middel weergegeven gronden,
haar beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing hieromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
30 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en
Draps.
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1° RECHT VAN VERDEDIGING -

BELASTINGZAKEN - GEMEENTEBELASTINGEN
- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD DIE HET BEZWAAR VAN EEN BELASTINGSCHULDIGE AANNEEMT- BESLISSING WAARIN AMBTSHALVE
WORDT OPGEWORPEN DAT HET BEGINSEL
VAN NIET-TERUGWERKII\G VAN DE WET IS
GESCHONDEN - GEEN GELEGENHEID VOOR
DE GEMEENTE OM DE EXCEPTIE TE BETWISTEN - SCHENDING.
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2° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

PROVINCIEEN
BELASTINGEN

GEMEENTEBELASTINGEN - BESLISSING VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD DIE HET BEZWAAR VAN EEN BELASTINGSCHULDIGE AANNEEMT - BESLISSING
WAARIN AMBTSHALVE WORDT OPGEWORPEN
DAT HET BEGINSEL VAN NIET-TERUGWERKING VAN DE WET IS GESCHONDEN - GEEN
GELEGENHEID VOOR DE GEMEENTE OM DE
EXCEPTIE TE BETWISTEN - SCHENDING.

1° en 2° Het algemeen rechtsbeginsel in-

zake het recht van verdediging wordt
geschonden door de beslissing van de
bestendige deputatie van een provincieraad, die het bezwaar van een belastingschuldige tegen een aanslag in
een gemeentebelasting aanneemt door
ambtshalve op te werpen dat het beginsel van niet-terugwerking van de
wet is geschonden, terwijl die exceptie
door de belastingschuldige niet was
opgeworpen en de gemeente niet de
gelegenheid heeft gehad om ze te betwisten.
(GEMEENTE EIGENBRAKEL, VANDEVANDEL, DELAUNOY)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1068 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 november 1989
in laatste aanleg gewezen door de
Bestendige Deputatie van de provincieraad van Brabant;
Over het middel: schending van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, van artikel 104bis van de proc
vinciewet, van het algemeen beginsel dat
de akten en verordeningen van het bestuur geen terugwerkende kracht hebben, van artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek, van de door de gemeenteraad
van Eigenbrakel op 31 augustus 1987
vastgestelde belastingverordening strekkende tot terugbetaling van de prijs van
de gronden die in bezit genomen waren
met het oog op de uitvoering van -wegenwerken, inzonderheid artikel 17 -en, voor
zoveel nodig, de artikelen 97, 107 van de
Grondwet en 6 van de wet .van 23 december 1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van prov.inciale en
plaatselijke heffingen,
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doordat het bestreden besluit het bezwaar van de verwerende partijen gegrond verklaart op grand << dat de bestendige deputatie, wanneer zij kennis
neemt van een bezwaar tegen een gemeentebelasting, uitspraak doet als
rechtscollege en dat zij _als zodanig het
recht en de plicht heeft de besluiten en
verordeningen met de toepassing waarvan zij is belast, op de wettigheid ervan
te toetsen; dat artikel 107 van de Grandwet luidt als volgt : " de hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale
en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zover zij met de wetten
overeenstemmen "; dat luidens artikel 2
van het Burgerlijk Wetboek "de wet aileen voor het toekomende beschikt en
geen terugwerkende kracht heeft "; dat
artikel 17 van de door de gemeenteraad
van Eigenbrakel op de zitting van 31 augustus 1987 goedgekeurde belastingverordening strekkende tot terugbetaling
van de prijs van de gronden die in bezit
genomen waren met het oog op de uitvoering van· wegenwerken luidt als
volgt : " Dit reglement is van toepassing
op de verrichtingen betreffende de aankoop van de aardebaan van de openbare
wegen, die gedurende de jaren 1981 tot
1988 voltooid worden"; dat de gemeentebelasting enkel mag worden geheven
voor feiten die zich voordoen of situaties
die bestaan in de loop van het aanslagjaar (Cass., 20 februari 1958, A.C., 1958,
434). Daaruit volgt dat de beslissingen
die gemeentebelastingen vestigen moeten dagtekenen van uiterlijk 31 december van het j aar waarop zij be trekking
hebben en dat zij niet v66r 1 januari van
datzelfde jaar mogen terugwerken; dat
de belastingverordening, nu zij terugwerkt v66r 1 januari 1987, het beginsel
miskent volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft »,
terwijl, eerste onderdeel, de bestendige
deputatie die, om het bezwaar tegen een
directe gemeentebelasting gegrond te
verklaren, ambtshalve de onwettigheid
opwerpt van de belastingverordening en
van de daaruit voortvloeiende belastingheffing, verplicht is het recht van verdediging en het contradictoir karakter van
de rechtspleging in acht te nemen; het
bestreden besluit bijgevolg, nu het eiseres niet de gelegenheid geeft om verweermiddelen voor te dragen betreffende
de beweerde onrechtmatige terugwerkende kracht die is aangevoerd om de
onwettigheid van de belastingheffing te
dekken, niet naar recht is verantwoord
(schending van het algemeen beginsel
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van het recht van verdediging, alsook
van artikel 104bis van de provinciewet
en, voor zoveel nodig, van de artikelen
107 van de Grondwet en 6 van de wet
van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van
provinciale en plaatselijke heffingen);

W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat de bestendige
deputatie van een provincieraad,
wanneer zij uitspraak doet over het
bezwaar van een belastingplichtige
tegen een aanslag in de gemeentebelasting, optreedt als rechtscollege
en dus, krachtens artikel 104bis van
de Provinciewet, verplicht is het
contradictoir karakter van de procedure in acht te nemen;
Overwegende dat de bestreden beslissing het bezwaar van de verweerders gegrond verklaart, na
ambtshalve de schending te hebben
opgeworpen van het beginsel dat de
wet niet terugwerkt; dat die exceptie
niet was opgeworpen door de verweerders en dat eiseres niet de gelegenheid gekregen heeft haar te betwisten;
Dat het onderdeel gegrond is;
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1o INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEPCONCLUSIE TER GRIFFIE INGEDIEND, MAAR
NIET AAN DE RECHTER TER TERECHTZITTING
OVERGELEGD - GEVOLG.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BELASTINGZAKEN - VOORZIENING VOOR HET HOF
VAN BEROEP - CONCLUS!E TER GRIFFIE INGEDIEND, MAAR NIET AAN DE RECHTER TER
TERECHTZITTING OVERGELEGD - GEVOLG.

1o en 2° Het hof van beroep behoeft niet
te antwoorden op de conclusie die de
belastingschuldige, na oproeping tot
verschijnen overeenkomstig art. 286,
eerste lid, WI.B., ter grifi'ie van dat
hoi heeft ingediend, wanneer hij niet
is verschenen noch vertegenwoordigd
was ter terechtzitting waarop de zaak
is behandeld, en die conclusie dan oak
niet ter beoordeling van de rechter
heeft overgelegd (1).
(VAN DE SYPE B.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1098 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op G.e kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie
van de provincieraad van Henegouwen.
30 mei 1991 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - Gel~jk
Juidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Blontrock en Saint-Viteux, Brussel.

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317,
1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk Wethoek, 278 en 286 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
doordat het bij verstek gewezen arrest
dat geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen ten aanzien van eiseres, haar
beroep tegen de beslissing d.d. 1 oktober
1985 van de gewestelijke directeur der
(1) Cass., 1 juni 1982, A.R. nr. 1061 N (A.C.,
1981-82, nr. 582), en 28 feb. 1985, A.R. nr.
F 677 F (ibid., 1984-85, nr. 392; zie Cass., 17
nov. 1989, A.R. nr. F 1782 N (ibid., 1990, nr.
172).
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directe belastingen te Namen ongegrond
verklaart op grond « dat verzoekster niet
verschenen is op de openbare terechtzitting van 19 december 1989, ofschoon zij
naar behoren was opgeroepen bij een ter
post aangetekend schrijven van 14 maart
1989; dat verzoekster geen conclusie
neemt en voor het hof (van beroep) geen
enkel argument aanvoert tot staving van
haar beroep; dat het hof (van beroep)
niet hoeft te antwoorden op de in het
verzoekschrift uiteengezette middelen,
aangezien zij door verzoekster niet in
openbare terechtzitting aan zijn oordeel
werden onderworpen; dat het beroep niet
gegrond is »;
terwijl eiseres in haar regelmatig ingediend appelverzoekschrift in hoofdzaak
aanvoerde dat de exploitatielasten, waarvan de aftrek van het belastbaar inkomen geweigerd werd door de beroepen
beslissing, het aan een werkman betaalde loon omvatten waarvan de betaling
bewezen wordt aan de hand van de
boekhoudkundige stukken van de vennootschap, terwijl de verkrijger het volledige bedrag van dat inkomen heeft aangegeven in de personenbelasting, daarop
is belast en die belasting heeft betaald,
zodanig dat er voor de Schatkist geen
nadeel was ontstaan uit het feit dat de
op die lasten betrekking hebbende kaarten 281.10 en staten 325.10 niet waren
opgemaakt ten gevolge van een verschoonbare vergissing, en dat « de belasting moet worden geheven op basis van
de werkelijke inkomsten maar ook van
de werkelijke lasten >>;

en terwijl het hof (van beroep) verplicht is de wettigheid van de belastingsschuld van ambtswege te onderzoeken,
aangezien deze de openbare orde raakt
en het hof dus het beroep niet ongegrond kan verklaren op de enkele grond
dat eiseres niet verschenen is (schending
van artikel 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen); het arrest, nu
het appelverzoekschrift met redenen is
omkleed, de bewijskracht ervan miskent
door te beslissen dat eiseres geen enkel
argument tot staving van haar beroep
aanvoert voor het hof (van beroep)
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) en terwijl het arrest, door het beroep ongegrond te verklaren zonder de
in het verzoekschrift aangevoerde argumenten en middelen te onderzoeken en
zonder daarop te antwoorden, ondanks
het verstek van eiseres, niet ten genoege
van recht met redenen is omkleed
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(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 286 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen) :

In zoverre het middel zich beroept
op de schending van artikel 278 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen:
Overwegende dat, enerzijds, het
hof van beroep niet verplicht was te
antwoorden op de door eiseres in
haar verzoekschrift uiteengezette
middelen, aangezien zij niet verschenen was en niet vertegenwoordigd was op de terechtzitting waarop de zaak is behandeld, zodat zij
haar middelen niet aan het oordeel
van de appelrechter heeft onderworpen;
Overwegende dat, anderzijds, uit
het arrest niet blijkt dat het hof van
beroep het beroep van eiseres als ongegrond heeft verworpen op grond
dat die partij verstek had laten gaan;
dat het arrest vermeldt dat de rechtspleging regelmatig is gevoerd op
grond van artikel 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
dat de voorwaarden bepaalt voor de
aanslag van ambtswege door de
administratie, dat eiseres die niet
verschenen was op de terechtzitting
van het hof van beroep, geen conclusie heeft ingediend en geen enkel argument heeft aangevoerd tot staving
van haar beroep;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Over het overige gedeelte van het
middel:
Overwegende dat het arrest niet
vermeldt dat het appelverzoekschrift
van eiseres geen grieven bevatte tot
staving van het beroep, doch enkel
dat het hof van beroep, wegens het
feit dat eiseres geen conclusie had
genomen en geen enkel argument
tot staving van haar beroep had
aangevoerd voor het hof van beroep,
niet verplicht was te antwoorden op
de in het verzoekschrift uiteengezette middelen, die immers door eiseres niet aan het oordeel van het hof
waren onderworpen;
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Dat derhalve het hof van beroep,
enerzijds, de bewijskracht van dat
verzoekschrift niet miskent, anderzijds, zijn beslissing regelmatig met
redenen heeft omkleed, aangezien
het niet verplicht was te antwoorden
op de in dat verzoekschrift uiteengezetten middelen;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
30 mei 1991 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Delahaye en De Bruyn.
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4° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET BEDRIJFSVOORHEFFING - TERUGBETALING
AAN DE BELASTINGPLICHTIGE - UITSLU!TING VAN MORATOIRE INTEREST - DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° Het hof van beroep, dat bevoegd is om in eerste en laatste aanleg
het beroep van een belastingplichtige
te behandelen, moet, wegens het karakter van openbare orde van de belastingen, zelf, binnen de perken van
het aanhangig gemaakte geschil, in
feite en in rechte uitspraak doen (1);
het overschrijdt derhalve zijn bevoegdheid niet wanneer het, na te hebben
geoordeeld dat de artt. 308 en 309
W.I.B. op het geschil niet van toepassing zijn, beslist dat het ex art. 1378
B. W., dat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde betreft, moratoire interest kan toekennen (2).
4° Hoewel in geval van

terugbetaling
aan de betrokken belastingplichtige
van het overschot van de in art. 211,
§ 2, eerste lid, W.I.B. bedoelde bedrijfsvoorheffing geen moratoire interest
wordt toegekend, wordt laatstbedoelde
interest aileen uitgesloten als het gaat
om terugbetaling aan de betrokken belastingplichtige van een overschot op
de bedrijfsvoorheffing die krachtens
de artt. 180 tot 184 van hetzelfde wethoek zijn verschuldigd. (Artt. 180 tot
184, 211, § 2, eerste lid, en 309, eerste
lid, 2°, W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ALSTEENS)
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KAMER -

30 mei 1991

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. F 1099 F)
1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEPBEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP.

3° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING
VOOR HET HOF VAN BEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 92 van de Grondwet, van de regels betreffende de rechtsmacht van het
(1) Cass., 18 jan. 1990, A.R. nr. F 1011 F

(A.C., 1989-90, nr. 314).
(2) Zie Cass., 7 juni 1934 (Bull. en Pas., 1934,
I, 310) en de cone!. proc.-gen. Gesche, toen eerste adv.-gen.
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hof van- beroep inzake inkomstenbelas- tingen bij het hof van beroep aanhangig
tingen die voortvloeien uit de artikelen kan worden gemaakt, uitsluiten dat het
267, 268, 273, 277, 279 van het Wetboek hof van beroep toepassing maakt van de
van de Inkomstenbelastingen, welke regels van het Burgerlijk Wetboek betwee laatste bepalingen werden aange- treffende de terugvordering van het onvuld bij de wet van 16 maart 1976, en, verschuldigd betaalde en waarover
voor zoveel nodig, van de artikelen 1, steeds een rechtsvordering in eerste aan556, en 568 van het Gerechtelijk Wet- leg bij de gewone rechtbanken moet worhoek,
den ingesteld en die aan de gemeenrechdoordat het arrest oordeelt dat de liti- telijke regels van burgerlijke rechtsplegieuze inhouding die als bedrijfsvoorhef- ging is onderworpen; het hof van beroep
fing aan de Schatkist werd betaald, geen derhalve, door uitspraak te doen over
belasting of voorheffing is, zodat de arti- een op artikel 1378 van het Burgerlijk
kelen 308 en 309 van het Wetboek van de Wetboek gegronde vordering tot betaling
Inkomstenbelastingen niet van toepas- van interest, de bevoegdheden heeft
sing zijn op de terugbetaling van die in- overschreden die het in de artikelen 267,
houding, en de vordering van verweerder 273, 276, 277, 278, 279 en 281 van het
tot betaling van interest overeenkomstig Wetboek van de Inkomstenbelastingen
artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek heeft gekregen; het ook de regels en de
ontvankelijk verklaart, op grond « dat de beginselen inzake de bevoegdheid van de
wetgever bij de regeling van de betaling rechtbanken voor de geschillen over burvan moratoriuminterest bij terugbetaling gerlijke rechten en, inzonderheid, de arvan belastingen (artikel 308 van het Wet- tikelen 92 van de Grondwet, 1, 556 en
hoek van de Inkomstenbelastingen) of 568 van het Gerechtelijk Wetboek
van het overschot van voorheffingen en schendt:
voorafbetalingen (artikel 309, 2), voor de
Overwegende dat te dezen verterugbetaling van inhoudingen die geen
belastingen, voorheffingen of voorafbeta- weerder bij het hof van beroep in
lingen zijn niet van de regels van het ge- beroep is gekomen van de beslissing
meen recht inzake de terugvordering van de directeur der belastingen
van het onverschuldigd betaalde is afge- houdende principiele afwijzing van
weken >>, en beslist « dat het hof van be- zijn verzoek tot terugbetaling van
roep waarbij een beroep tegen een be- een bedrag van 1.354.058 frank dat
slissing van de directeur is ingesteld, door de werkgever van verweerder
bevoegd is om interest op basis van artikel 1378 van het Burgerlijk Wetboek toe als bedrijfsvoorheffing was ingehouden op een opzeggingsvergoeding
te kennen >>,
terwijl de bevoegdheden van het hof van 2.219.768 frank; dat verweerder,
van beroep dat, overeenkomstig artikel bij conclusie, het hof van beroep om
603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, terugbetaling van dat bedrag van
uitspraak doet over een beroep tegen 1.354.058 frank heeft verzocht te vereen beslissing van de directeur der be- meerderen met de moratoire intelastingen, onder de toepassing vallen van rest die, volgens hem, zo niet op
regels die voortvloeien uit bijzondere grond van de artikelen 308 en 309
wetsbepalingen, inzonderheid uit de arti- van het Wetboek van de Inkomstenkelen 267, 273, 276, 277, 278, 279, 281 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastin- belastingen, dan toch van artikel
gen die aan het hof van beroep geen an- 1378 van het Burgerlijk Wetboek
dere bevoegdheden toekennen dan de was verschuldigd;
kennisneming van bezwaren betreffende
Overwegende dat het arrest, enerde vaststelling van de belasting; het dus
niet bevoegd is ter zake van de invorde- zijds, eiser veroordeelt om verweerring van de belasting; hoewel het hof der de litigieuze inhouding terug te
van beroep zijn bevoegdheden niet over- betalen, in hoofdzaak op grond dat
schrijdt wanneer het een aanslag vernie- de in Hong-Kong gestorte vergoetigt of een ontheffing verleent en het te- ding niet in Belgie betaald of toegegelijkertijd uitspraak doet over de eventueel verschuldigde moratoriuminterest, kend is in de zin van artikel 180, 1°,
het echter die interest slechts met toe- van het Wetboek van de Inkomstenpassing van de desbetreffende fiscale be-- belastingen, en, anderzijds, beslist
palingen kan toekennen; de grenzen van dat, aangezien de artikelen 308 en
het geschil dat inzake inkomstenbelas- 309 van dat wetboek te dezen niet
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van toepassing zijn, het hof van beroep bevoegd is om verweerder moratoire interest, op grond van artikel1378 van het Burgerlijk Wetboek,
dat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde betreft, toe te kennen;
Overwegende dat het hof van beroep, dat in eerste en laatste aanleg
beslist over het beroep van een belastingplichtige, wegens het karakter van openbare orde van de belastingen, zelf, binnen de perken van
het aanhangig gemaakte geschil, in
feite en in rechte uitspraak moet
doen; dat het bijgevolg zijn bevoegdheden niet heeft overschreden door
te beslissen dat het moratoire interest op grond van voormeld artikel
1378 kon toekennen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 211, § 2, 277, § 3, en 309,
eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals ze destijds
van toepassing waren,
doordat het arrest vaststelt dat de door
de naamloze vennootschap Credit du
Nord beige aan verweerder betaalde opzeggingsvergoeding niet voldeed aan de
voorwaarden van artikel t80, t 0 , van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
waarin wordt bepaald aan wie de bedrijfsvoorheffing is verschuldigd, en beslist dat de door die vennootschap gedane en aan de Schatkist betaalde inhouding geen voorheffing is en dat daaruit
volgt dat artikel 309 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen niet van
toepassing is,
terwijl de naamloze vennootschap Credit du Nord beige de litigieuze inhouding
op basis van artikel t80, t 0 , van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen heeft
gedaan als belastingplichtige van de bedrijfsvoorheffing, daar ze van oordeel
was dat het ging om toekenning van inkomsten in de zin van die wetsbepaling;
de litigieuze inhouding die de Schatkist
als bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen,
een bedrijfsvoorheffing blijft, zelfs indien blijkt dat de wets- en verordeningsbepalingen op grond waarvan de invordering heeft plaatsgehad, eventueel verkeerd werd toegepast; de terugbetaling
van de litigieuze inhouding aan verweerder aileen maar de terugbetaling van
een ten onrechte door de Schatkist ont-
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vangen bedrijfsvoorheffing is en wordt
verleend op grond van artikel 277, § 3,
van hetzelfde wetboek volgens hetwelk
de directeur der belastingen of het hof
van beroep waarbij krachtens artikel 278
van dat wetboek een beroep is ingesteld,
ambtshalve ontheffing verleent van het
overschot van de voorheffingen als bedoeld in artikel 211, § 2; te dezen de belasting niet werd vastgesteld, zodat de
totale bedrijfsvoorheffing die overeenkomstig voormeld artikel 211 een overschot is, aan de genieter van de inkomsten moet worden terugbetaald; als dusdanig, overeenkomstig artikel 309, eerste
lid, 2°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, geen moratoriuminterest op dat overschot moet worden toegekend; het hof van beroep, door te
beslissen dat voormeld artikel 309, eerste
lid, 2°, te dezen niet van toepassing was,
voornoemde wetsbepaling schendt :

Overwegende dat artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bepaalt dat
geen interest wordt toegekend bij
terugbetaling aan de betrokken belastingplichtige van het overschot
van de bedrijfsvoorheffingen als bedoeld in artikel 211, § 2, eerste lid,
van dat wetboek; dat uit de samenhang van die artikelen 309 en 211,
§ 2, valt af te leiden dat de moratoire interest slechts is uitgesloten
als het gaat om de terugbetaling
aan de betrokken belastingplichtige
van een overschot op de bedrijfsvoorheffingen die met name krachtens de artikelen 180, 1°, 182, 1°, en
183, eerste lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen zijn verschuldigd;
Overwegende dat het arrest zegt
dat de door de werkgever aan verweerder betaalde vergoeding op de
rekening van de gerechtigde in
Hong-Kong werd gestort en dat ze
dus niet in Belgie betaald of toegekend is in de zin van voormeld artikel 180, 1°; dat daaruit volgt dat,
krachtens die wetsbepaling, de
werkgever van verweerder voor die
vergoeding geen bedrijfsvoorheffing
moest betalen en dat de inhouding
die hij ten onrechte op die vergoeding heeft gedaan derhalve geen bedrijfsvoorheffing was in de zin van
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dat artikel 180, 1°; dat, bijgevolg, de
door het hof van beroep bevolen terugbetaling van die inhouding geen
betrekking had op het overschot van
een bedrijfsvoorheffing als bedoeld
in artikel 309, eerste lid, 2°;
Dat het hof van beroep zijn beslissing dat dit artikel 309, eerste lid, 2°,
te dezen niet van toepassing was
derhalve naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

30 mei 1991 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Arbeidsovereenkomst
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Einde - Ontslag om dringende reden grip.

Be811

Arbeidsovereenkomst
Aanspral{elijkheid buiten overeenkonist
Daad - Misdrijf - Verkeersongeval - Artt.
19.1 en 19.3 Wegverkeersreglement 1975 Richtingverandering- Begrip.
920

Aansprakeiijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip.

959

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Ouders aansprakelijkheid.

Voorwaarde van
824

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Einde - Ontslag om dringende reden - Termijr. - Kennis van het feit- Begrip.
916

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Verjaring - Ondernemingsraad en
veiligheidcomite - Beschermde werknemer
- Bijzondere ontslagvergoeding
Rechtsvordering tot betaling.
789

Auteursrecht
Bescherming - Inbreuk
Vervolgingen Vereiste - Klacht - Benadeelde persoon Begrip.
933

Schade - Begrip - Overlijden van de onderhoudsplichtige vader.
755

Aansprakelijkheid (buiten overeenkomst)
Schade - Beoordelmgsbevoegdheid - Raming - Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering, ten nadele van de failliete boedel, van
een voor de aankoop van een autovoertuig
aangewend bed rag en van dat voertuig zelf Veroordeling van de beklaagde tot het betalen
van dat bed1'ag- Verantwoording.
724

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade - Elementen en
grootte - MateriiHe beroepsschade.
758

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade - Elementen en
grootte - Algehele vergoeding - Begrip. 964

Aanspral{elijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schacle - Elementen en
grootte - Algehele vergoeding - Begrip. 964

Aansprakelijklteid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder
- Vergoeding - Veroorzaker van hinder 943
Ove rheid - Criteria - Voorwaarden.

Arbeidsongeval
Rechtspleging- Verjaring- Stuiting- Vordering van het ziekenfonds al s g<'!subrogeerde
in de rechten van de getroffene.
895

B

Bankb1·euk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering, ten
nadele van de failliete boedel, van een voor de
aankoop van een autovoertuig aangewend bedrag en van dat voertuig zelf - Veroordeling
· · van de beklaagde tot het beta len van dat bedrag- Verantwoording.
724

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bankbreuk - Terugkeer tot de falliete boedel
van alle bedrieglijk ontvreemde goederen,
rechten en rechtsvorcleringen - Begrip. 724

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijk onvermogen Begri p.

Onvermogen 834

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijk onvermogen -bet mi sdrijf.

Bestancldelen va n
834

2
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bankbreuk - Bedrieglijke bankbreuk
Wegmaking van actief - Feiten gepleegd
v66r de staat van faillissement - Ontstaan
van het misdrijf.
883

Bedrijfsrevisor
Tuchtprocedure slag.

Openbaarheid -

Grond737

Benelux
Artt. 2, 3, 6, 11 en 13 Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Beding in een verzekeringsovereenkomst dat
de dekking van de verzekering beperkt tot de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
eigenaar van het verzekerde voertuig, met uitsluiting van iedere andere bestuurder - Onmogelijkheid om dit beding tegen te werpen
a an de benadeelden.
764

Benelux
Artt. 2 en 3 Gemeenschappelijke Bepalingen
behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Verzekering die enkel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de eigenaar met uitsluiting van iedere andere bestuurder Voertuig niet toegelaten tot bet verkeer op de
open bare weg.
764

Benelux
Artt. 2, 3, 6, 11 en 13 Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Verschillende verzekeraars - Verzekeraar tegen wie het eigen recht van de benadeelde
wordt uitgeoefend.
764

Benelux
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij het Benelux-Verdrag betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, art. 1 - Motorrijtuig - Begrip .
801

·B enelux
Verdrag Benelux-Gerechtshof - Dwangsom
- Art. 1385bis, eerste lid, Ger.W. - Rechtsregel gemeenschappelijk voor Belgie, Luxemburg en Nederland.
938

Benelux
Art. 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof- Prejudiciele vraag - V.raag_om uitlegging van een
voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 van het
Verdrag - Vraag opgeworpen in een bij het
Hof van Cassatie aanhangige zaak
Verphchting van het Hof van Cassatie.
938

Beslag
Uitvoerend beslag - Te vervallen periodieke
inkomsten.
718

Be slag
Algemeen - Sociale en andere uitkeringen Bedragen - Samenvoeging van die bedragen
- Voor overdracht of beslag vatbaar gedeelte
- Bepaling.
723

Beslag
Bewarend be slag onder derden - Titel.

805

Beslag
Bewarend beslag op roerend goed - Vermeldingen in het exploot.
807

Beslag
Echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel - Eigen schuld van een van de echtgenoten - Bewarend beslag op een onroerend
goed behorend tot het gemeenschappelijk vermogen - Vordering van de andere echtgenoot tot opheffing van het beslag - Verwer0~

m

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toewijzing- Beslagen schuldenaar- Betwistingen - Procedure.
940

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Toewijzing - Procedure - Verkoopsvoorwaarden - Notariele akte - Uitvoerbaarheid. 940

Betekening en kennisgeving
Algemene begrippen - Strafzaken - Verstekvonnis - Beklaagde woonachtig in het
buitenland - Betekening - Wijzen van betekening.
837

Betekening en kennisgeving
Algemene begrippen - Dienstplichtzaken Hoge Militieraad - Hoger beroep van de provinciegouverneur - Kennisgeving aan de
dienstplichtige - Verzuim.
902

Betekening en kennisgeving
Betekening van exploten - Betekening
de gekozen woonplaats - Verandering
woonplaats van de lasthebber - Art. 39,
de lid, Ger.W.

aan
van
der881

Betekening en kennisgeving
Exploten - Nietigheid - Vermeldingen
Persoon voor wie het exploot bestemd is. 953

Betekening en kennisgeving
Exploten - Nietigheid - Vermeldingen
Betekening aan de per, oon of de plaats die de
wet bepaalt.
953

Betichting van valsheid
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Uitlegging en verbetering van een door de
correctionele rechtbank op de burgerlijke vor-
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dering uitgesproken beslissing - Hoger beroep - Incidentele vordering wegens valsheid van het uitgelegde of verbeterde vonnis
- Ontvankelijkheid.
712

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Kort geding - Gebrek
aan urgentie - Gevolg.
899
I

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Rechter in kart geding
- Waarschijnlijk bestaan van een recht Bewarende maatregel.
910

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Rechter in kart geding
- Rechten van de partijen -- Onderzoek i\llaatregelen - Draagwijdte.
910

Borgtocht
Borg - Gehoudenheid - Voorwaarde.

906

Burgerlijke rechtsvordering
Uitgifte van een cheque zonder dekking Burgerlijke-partijstelling
Ontvankc:lijkheidsvereiste.
792

Burgerlijke rechtsvordering
Art. 4.4 Wegverkeersreglement 1975 - Voertuig - Ambtshalve verplaatsing - Kosten Rechtsvordering tot betaling - Strafgerecht
- Ontvankelijkheid.
919

Burgerlijke rechtsvordering
Auteursrecht - Inbreuk -- Vervolgingen Vereiste - Klacht - Benadeelde persoon Begrip.
933

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Overtreding inzake wegverkeer - Beklaagde die als militair
dee! uitmaakt van een troep te velde.
833

c

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Verdachte door
een vreemde Staat overgeleverd buiten elke
uitleveringsprocedure - Akten van de buitenlandse regering - Bevoegdheden van de Belgische strafgerechten.
868

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Art. 416 Sv. - Beslissing inzake bevoegdheid
- Begrip.
821

Bewijs
Algemene begrippen - Bewijzen van na het
ogenblik waarop, volgens een partij, de overeenkomst is aangegaan.
822

Bewijs
Burgerlijke zaken li ngsvrijheid.

Getuigen -
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Burgerlijke zaken - Vermoedens
gerechtelijk deskundigenverslag.

Buiten-

Bewijs

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Rechtvaardigingsgrond - Beoordeling door de feitenrechter - Toezicht
van het Hof.
903

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering i\llemorie - Verschrijving - Bevoegdheid
van het Hof.
933

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking in rechte - Toezicht van het
Hof.
960

Cassatie
874

Bewijs
Burgerlijke ·zaken - Bekentenis - Begrip.
714

Bewijs
Burgerlijke zaken waarde.

Cassatie

Bekentenis -

Bewijs714

Bewijs
Strafzaken - Strafvordering- Vermoedens.
795

Bewijs
Strafzaken - Proces-verbaal tot vaststelling
van een misdrijf - Toezending van een afschrift aan de overtreder - Rechtspersoon.
748

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatiemiddel - Beoordeling - Stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan.
961

Cassatie
Gevolgen van het cassatiearrest - Strafzaken
- Definitieve vrijspraak op de strafvordering
- Veroordeling op de burgerlijke rechtsvordering - Cassatie op de voorziening van de
beklaagde - Bevoegdheden van de verwijzingsrechter.
814

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht - i\lliddel dat
de schending van art. 97 Gw. aanvoert - 1\Iid
del dat faalt naar recht.
727
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Cassatiemiddelen
Strafzaken - Middel dat een schending van
de rechtspraak aanvoert.
727

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen
Begrip - Strafzaken.

raakt of van dwingend recht is - Vereiste feitelijke gegevens - Geen vaststellingen - Gevolg.
846

798

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Beslissing van de aangewezen rechter die overeenstemt met het cassatiearrest.
804

Cassatiemiddelen
Aard - Middel van niet-ontvankelijkheid
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Middel dat
het Hof ertoe verplicht feitelijke gegevens na
te gaan.
937

Cassatiemiddelen
Aard - Tuchtzaken - Tucht van de beroepsorden Middel uit het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter onpartijdig en
onafhanke lijk moet zijn - Ontvankelijkhe id.
967

Nieuwe middele n - Burgerlijke zaken - Art.
6.1 E.V.R.M. - Wrakingsgronden.
879

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzake n Voorlopige hechtenis - Handhaving - Middelen ten betoge dat het recht van verdediging is geschonden voor de raadkamer - Eerb iediging van het recht van verdediging voor
de kamer van inbeschuldigingstelling .
338

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor de eiser - Tuchtzaken - Voorziening tegen een beslissing van
de raad van beroep van de Orde." van Dierenartsen - Een enkele straf wegens verschillende tekortkomingen aan de beroepsplichtenleer - Middel dat slechts op een
enkele tekortkoming betrekking heeft.
826

Cassatiemiddelen
Middel niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid - Strafzaken - Weigering van de rechter acht te slaan op de door de beklaagde
neergelegde conclusie.
748

D

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Aangewezen wetsbepaling zonder verband
met de aan gevoerde grief.
804

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Regels van he t geding - Toepassing in hager beroep - Geen beroep op schending van
artikel1042 Ger.W.- Ontvankelijkheid. 889

Cassatiemiddelen
Nieuwe middelen - Algemene begrippe n
Onthoucling van de rechter - Deelneming
van di e rechter aan de beslissing.
706

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Algemene begrippen Rechterlijke organisatie - Hof va n beroep Samenstelling van het rechtscollege - Verwantschap in de rechte lijn tussen een rechter
en de advocaat van een der partijen - Middel
dat voor het ee rst in cassatie kan worden
voorgedragen.
843

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Burgerlijke za ken - Dwingende wetsbepaling - Dwingend ten voordele
van de tegenpartij.
792

Cassatiemiddelen
Nieuwe en !outer juridische middelen - Burgerlijke zaken - Middel gegrond op een wettelijke of verdragsbepaling die, of op een algemeen rechtsbeginsel cl at de openbare orde

Derdenverzet
Vonnissen bedoeld in art. 465, tweede lid,
923
W.Kh. - Vatbaar voor derdenverzet.

Dienstplicht
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grand
Inobservaties telling
Oproeping aan de woonplaats van de dienstplichtige - Afwezigheid - Gevolg.
958

Dienstplicht
Militierechtscollege - Bevoegdheid - Hoge
Militieraad - Voorwaarden van art. 10, § 1, 1",
Dienstplichtwet voor het verlenen van uitstel
of vrij lating van dienst niet vervuld - Geen
verwijzing door de militieraad wegens speciale omstandigheden.
709

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Samenstelling - He rkeuringsraad - Voorzitter.
812

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Rechtsple gi n g~ Hoge Militieraacl - Hoger beroep van de provinciegouverneur - Kenni sgeving aan de die ns tplichtige - Verzuim.
902

Dienstplicht
Herkeuringsraacl - lVIoti ve ring.

710
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Dwangsom

· Geneeskunde

Art. 1385bis, eerste lid, Ger.W. - Rechtsrege l
gemeenschappelijk voor Belgie, Luxemburg
en Nederland.
·
938

Orden - Dierenartsen - Gemengde rand van
beroep - Beslissing - Voorziening in cassatie - Vorm.
733

Geneeskunde
Orden - Dierenartsen
Regels vermeld in
de Code van de Plichtenlee.r - Wetten in de
zin van art. 608 Ger.W.
826

E

Geneeskunde
El'fdienstbaarheid
Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg Aanspraak op die erfdienstbaarheid - Afwijzing - Gevolg.
858

Erfenissen
Verwerping - Recht van verwerping - Verval- Art. 792 B.W. - Toepassingsgebied. 945

Orde van Apothekers - Tuchtzaken - Onafhankelijkheid e n onpartijdigheid van de provinciale raad - Begrip.
967

Gerechtsdeurwaarder
Verplichtingen - Gedwongen lenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed
VerkoopsvoorwaGrden - Toewijzing
940
Grosse.

Grondwet

Erfenissen
Verborgen houden van goederen van de nalatenschap - Bedrog - Begrip.
945

Art. 6, gelijkheid van de Be lgen voor de wetArt. 3bis, wet van 3 nov. 1967 b etreffende h et
loodsen van zeevaartuigen ingevoegcl door de
wet van 30 aug. 1988 - Terugwerking - Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel.
846

Grondwet

F

Art. 11 - Onteigening ten algemenen nutte Billijke en voorafgaande schadeloosstelling Tegenwerpbare b elasti ngaa ngiften.
Ti7

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Vonnissen bedoelcl in art.
465, tweede lid, W.Kh. - Vatbaar voor derdenverzet.
923

H
Heling

G

Bestanddelen van het misdrijf.

798

Heling
Omschrijving van het misdrijf.

Gemeente
Gemeenteverordening Bewijs.

Bekendmaking 770

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen satie - Vormvereisten .

Voorziening in cas894

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelaslingen - Beslissing van de bestendige cleputatie van de provinciernad die
het bezwaar van een belastingschuldige aann eemt - Beslissing waarin ambtshalve wordt
opgeworpen dat h et beginsel van ni ~t-teru g
werking van de wet is gcschonden - Geen gelege nheid voor de gemeente om d~ exceptie te
betwisten - Schending.
971

798

Herroeping van het gewijsde
Hoger beroep - Beslissing gewezen door het
gerecht in hoger beroep.
949

Hoger beroep
Burgerlijke zaken- Gevolgen - Devolutieve
kracht - Bevoegdh e id van de appelrechter Beperking.
810

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen
zoeksmaatregel - Bevestiging
zing naar de eerste rechter.

OnderVerwij827

Hoger beroep
Dien stpli chtzaken - Hoge Militieraad - Hoger beroep van de provinciegouverneur Kennisgevi ng aan de dienstplichtige - Verzuim.
902

-6Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen - Beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank en
beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis - Ontvankelijkheid van het hoger
beroep.
904

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen - Beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtban!c en
beschikking tot handhaving van de voorlopige
hechtenis - Hoger beroep - Termijn voor
uitspraak.
904

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van
de rechter - Feiten die niet voor de eerste
rechter waren gebracht.
710

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Eenstemmigheid - Voorlopige hechtenis.
803

Hoger beroep
Strafzaken - Art. 211bis Sv. - Eenstemmigheid - Vaststelling door de appelrechter. 803

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Eenstemmigheid- Art. 211bis Sv. -Toepassingsgebied.
961

Huur van diensten
Aannemer - Aansprake!ijkheid - Vereisten.
873

Huur van goederen
Algemene begrippen - Verbetering in het
goed aangebracht door de huurder - Vergoeding - Voorwaarden.
839

Huur van goederen
Algemene begrippen - Verhuurder - Verbintenis - Vrijwaring - Genotsstoornis Begrip.
921

Huur van goederen
Huishuur Opzegging Huurovereenkomst - Onroerend goed dat het gezin van de
huut·ders geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient - Opzegging door de verhuurder - Kennisgeving aan de beide echtgenoten afzonderlijk - Begrip.
782

Huwelijksvermogensstelsels
Wettelijk stelsel - Eigen schuldVan een van
de echtgenoten - Bewarend beslag op een
onroerend goed behorend tot het gemeenschappelijk vermogen - Vordering van de andere echtgenoot tot opheffing van het beslag
- Verwerping.
924

I
Indeplaatsstelling
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Art. 70,
§ 2, vierde lid, Z.I.V.-wet
Grenzen van de
indeplaatsstelling.
775

Inkomstenbelastingen
Algemene begrippen - Van de Staat gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen Tegenwerpbare belastingaangiften.
777

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Inkomsten uit onroerende goederen - Vermindering van kadastraal inkomen en onroerende voorheffing Improduktiviteit van het goed - Niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed - Gebruik
- Begrip.
957

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting Begrip.

Bedrijfsinkomsten
777

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Vergoedingen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval.
796

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten - Begrip en bewijslast.
784

lnkomstenbelastingen
Personenbelasting - Diverse inkomsten Meerwaarde op onbebouwd onroerend goed
of zakelijk recht - Verwezenlijking van de
meerwaarde - Ruil.
955

Inkomstenbelastingen
Niet-verblijfhouders - Vaste inrichting Bouw- en constructiewerk- Begrip.
947

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Voorziening voor het hof van beroep - Bevoegdheid
van het hof van beroep.
975

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Terugbetaling aan de belastingplichtige - Uitsluiting van moratoire
interest- Draagwijdte.
975

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering
- Termijn - Verlenging met twee jaar Overtreding van een bepaling van het W.I.B.
- Bedrieglijk opzet- Begrip.
705

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen Personenbelasting - In overleg met bedrijfsgroeperingen vastgestelde forfaitaire grond-

-7
slagen van aanslag - Wij ziging van deze forfaitaire grondslagen na indiening van aangif891
te.

L

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Nietigheid.

Bezwaar

Motive ring
811

Laster im eerroof

Aanslagprocedure - Bezwaar - Personenbelasting - Beslissing van de directeur Rechtsmacht.
892

Laster en eerroof

Inkomstenbelastingen

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar
van de directeur - Rechtsmacht.

Beslissing
743

lnkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Conclusie ter griffie ingediend, maar niet aan de
rechte r ter terechtzitting overgelegd - Gevolg.
973

lnkomstenbelastingen
Voorziening voor h et hof van beroep
voegdheid van het hof van beroep.

Be975

lnkomstenbelastingen

Lasterlijke aangifte - Aan het vonnis voorafgaande vraag - Beslissing van de bevoegde
overheid - Begrip.
918
Lasterlijke aangifte - Eindbeslissing van de
bevoegde overheid - Aan het vonnis voorafgaande vraag.
918

Levensonderhoud
Uitkering na echtscheiding - Vordering op
grond van art. 301 B.W. - Beperking in de
~d.
M2

Levensonderhoud
Onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen
- Overlijden van de vader- Schade.
755

Loon
Bescherming - Wetsbepaling - Aard - Art.
10 Wet Bescherming Loon.
792

lnternationale verdragen - Vaste inrichting
- Bouw- of constructiewerk- Begrip.
947

lnternationale verdragen
E.V.R. M. - Verdragsregel - Rechtstreekse
werking - Nationaalrechtelijke regel - Conflict- Gevolg.
737

M
Militair
Dienst in de Belgische strijdkrachten in
Duitsland - Militair die deel uitmaakt van
een troep te velde.
833

K

Misbruik van vertrouwen
Voltooiing van het misdrijf- Tijdstip.

Kort geding
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
- Bevoegdheid - Fout van de admini stratieve overheid - Schending van een subjectief
recht - Voorlopige maatregelen - Beperkingen - Discretionaire bevoegdheid van de administratie - Gevolg.
851

Bedrog - Art. 507, tweede lid, Sw. standdelen.

Be772

Misdrijf
Bedrog - Art. 507, tweede lid, Sw. standdelen.

Be772

Misdrijf

Kort geding
Gebrek aan urgentie - Gevolg.

813

Misdrijf

899

Toerekenbaarheid - Rechtspersoon.

748

Misdrijf
Kort geding
Bevoegdheid van de rechter in kort geding Waarschijnlijk bestaan van een recht - Bewarende maatregel.
910

Kort geding
Bevoegdheid van de rechter in kort geding Nadeel aan d e zaak zelf - Rechten van de
partijen - Onderzoek
Maatregelen Draagwijdte.
910

Toerekenbaarheid - Rechtspersoon - Misdrijf gepleegd door een rechtspersoon Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
persoon die voor rekening van de rechtspersoon is opgetreden of moest optreden.
794

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaardiging - Beoordeling door de feitenrechter - Toezicht van het Hof.
903

8Openbaar ministerie

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke rechtsdwaling
-- Begrip.
903

N

Tuchtzaken - Advocaat - Tuchtvervolging
voor een raad van de Orde van Advocaten Verwijzing van een rechtbank naar een andere - Onttrekking van de zaak aan de raad
wegens wettige verdenking - Verzoekschrift
ingediend door de procureur-generaal bij het
hof van beroep - Ontvankelijkheid.
861

Overeenkomst
Vereisten - Peildatum voor de geldigheidsvoorwaarden.
822

Notaris
NotariEHe akte - Gedwongen tenuitvoerleggin g - Uitvoerend beslag op onroerend beslag - Toewijzing - Verkoopsvoorwaarden
- Grosse - Uitvoerbaarheid.
940

Overeenlwmst
Vei·bindende kracht, niet-uitvoering - Schadevergoeding - Voorwaarde - Ingebrekestelling - Uitzondering.

Overeenkomst
Verbindende kracht, niet-uitvoering - Wederkerig contract- Exceptie van niet-uitvoering - Begrip - Gevolgen.
735

0

Overeenkomst

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Bijzondere ontslagvergoeding - Rechtsvordering tot betaling- Verjaring.
789

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Bijzondere ontslagvergoeding - Recht op die vergoeding Begrip.
789

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde we rknemers - Beeindiging van
de overeenkomst door de werknemer - Begrip - Met beeindiging gelijkstaande handeling van de werkgever.
791

Verbindende kracht, niet-uitvoering - Wederkerig contract - Vordering tot ontbinding
- Bevoegdheid van de rechter .
735

Overeenkomst
Einde - Wederkerig contract - Vordering
tot ontbinding- Bevoegdheid van de rechter.
735

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
M.B. 14 okt. 1964, art. 16, B - Recht van de
aannemer om herziening van de opdracht te
vorderen - Verbintenis van het bestuur Begrippen.
716

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Beeindiging van
de overeenkomst door de werknemer - Aanvraag tot herplaatsing in de onderneming. 791

R

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Veiligheidscomite - Geen verplichtingen tot
oprichting - Opdrachten uitgeoefend door de
vakbondsafvaardiging.
862

Onderwijs
Universitair onderwijs - Vrije universitaire
instellingen - Personeelstatuut - Draagwijdte .
908

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding giften.

Tegenwerpbare belastingaan777

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Openbaar onderzoek.

777

Ontvoering van een ldnd
Niet-afgifte van een kind standdelen.

Misdrijf -

Be773

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. Redelijke termijn.

Voorlopige hechtenis 727

Rechten van de Mens
Art. 6 E.V.R.M. - Toepassingsgebied.

72?

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E .V.R.M. - Tuchtprocedure - Bedrijfsrevisor - Ontneming van een recht Burgerlijk recht- Begrip.
737

Rechten van de Mens
E.V.R.M. - Ver.:lragsregel - Rechlstreekse
werking - Nationaa lrechtelijke regel - Con737
flict - Gevolg.

I.
-9 .
Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtrechtscollege in boger beroep - Behandeling van de zaak - Uitspraak van de beslissing met gesloten deUI·en
- Onwettigheid - Vereisten.
737

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. de zaak - Begrip.

Eerlijke behandeling van
810

Rechten van de Mens
Art. 6.3, d, E.V.R.M. - Toepassingsgebied. 810

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.l\'l. Onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie -- Wet met
terugwerkende kracht - Toepassing op hangende gedingen - Staat partij - Gevolg. 846

Rechten van de Mens
Art. 14 juncto art. 6 E.V.R.M . - Art. 3bis wet
van 3 nov. 1967 betreffende het loodsen van
zeevaartuigen ingevoegd door de wet van 30
aug. 1988 - Terugwerking - Toetsing aan
het gelijkheidsbeginsel.
846

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Wrakingsgronden - Cassatie - Nieuw middel - Burgerlijke zaken ;
879

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Re~elijke termijn - Verjaring van de strafvordering - Beslissing op
de civielrechtelijke vordering _- Beoordeling
van de redelijke termijn.
883

Rechten van de Mens
Art. 6.3, d, E.V.R.M. - Getuige - Ondervraging - Verzoek van de beklaagde - Afwijzing - Cassatiemiddel
Ontvankelijkheid
- Vereiste.
937

Rechten van de Mens
Art. 26 l.V .B.P.R. - Art. 3bis wet van 3 nov.
1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen ingevoegd door de wet van 30 aug . 1988 Terugwerking - Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel.
846

Rechterlijke Macht
Burgerlijke zaken - Fout van de administratieve overheid - Schending van een subjectief recht - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht - Beperkingen - Discretionaire
bevoegdheid van de administratie - Gevolg.
851

Rechterlij! e organisatie
Samenstelling van het rechtscollege
Verwantschap in de rechte lijn tussen een rechter
en de advocaat van een der partijen.
843

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Beslissing waarbij. de herope-

ning van de debatten wordt bevolen - Latere
beslissing over de grondslag van de vordering
- Voorwaarde.
808

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Hof van beroep - Verdeling van de zaken - Voorwaarden.
844

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege -Art. 779, eerste lid, Ger.W. Bepaling zonder verband met de open bare or967
de.

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Burgerlijke zaken - Begrip.

739

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Burgerlijke zaken - Draagwijdte.
858

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Strafzaken - Begrip.

814

Rechtsbeginselen (Algemene)
Verrijking zonder oorzaak - Huurovereenkomst - Verbetering in het gehuurde goed
aangebracht door de huUI·der - Vergoeding
- Voorwaarden.
839

Rechtsbeginselen (Algemene)
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter - Tuchtzaken - Tucht van de beroepsorden - Draagwijdte van het beginsel.
967

Recht van verdediging
Tuchtzaken - Begrip.

810

Recht van verdediging
Strafzaken - Veroordelende beslissing waarin de datum van de ten laste gelegde feiten
wordt gewijzigd - Datum, die een van de
punten vormt van de verdediging van de beklaagde - Beklaagde niet op de hoogte gebracht.
819

Recht van verdediging
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier door de verdediging - Aileen in boger beroep - Wettigheid.
838

Recht van verdediging
Belastingzaken - Gemeentebelastingen Beslissing van de bestendige deputatie van de
provincieraad die het bezwaar van een belastingschuldige aanneemt - Beslissing waarin
ambtshalve wordt opgeworpen dat het beginsel van niet-terugwerking van de wet is geschonden - Geen gelegenheid voor de gemeente om de exceptie te betwisten - Scherrding.
971

Redenen vim de vonnissen en arresten
Dienstplicht- Herkeuringsraad - Redenen.
710

10-

s

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdigheid in
de redengeving- Begrip.
933

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie denen.

Strafzaken -

Straf -

Re75r

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Strafvordering - ·Omschrijving van het
misdrijf - Heling.
798

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Belastingzaken - Voorziening voor het Hof van Beroep - Conclusie ter
griffie ingediend, maar niet aan de rechter ter
terechtzitting overgelegd - Gevolg.
973

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Voorlopige
hechtenis - Verplichting te antwoorden. 727

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Bij conclusie
gedaan verzoek om alternatieve maatregelen
- Bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling tot de handhaving van de hechtenis.
727

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Verwijzing van
de rechter naar een door het 0.1\'I. bij het dossier gevoegde « pleitnota ».
753

Sociale zekerheid
Werknemers - Toepassings g~bied - Geneesheren - Opleiding tot geneesheer - spe954
cialist.

Sociale zekerheid
Sociaal statuut van de zelfstandigen - Bijdragen - Berekening - Basis - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Vroegere uitoefening - Winsten en baten - Meerwaarden uit
volledige en definitieve stopzetting.
786

Stedebouw
Bouwvergunning - Verkavelingsvergunning
- Stilzwijgende bouw- of verkavelingsvergunning.
856

Stedebouw
Bouwvergunning sing - Begrip.

Vergunning tot ontbos930

Straf
Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort.
751

Straf
Zwaarste straf - Begrip.

834

Straf
Verzachtende omstandigheden - Contraventionalisering- Toepasselijke straf.
799

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en politierechtbank - Militair - Beschikking tot verwijzing naar de politierechtbank - Vonnis
waarbij de politierechtbank zich onbevoegd
verklaart op grand dat de beklaagde door het
militair gerecht moet worden berecht.
833

T

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Territoriale onbevoegdheid van
de rechtbank.
760

Registratie (Recht van)
Art. 189 W.Reg. - Recht van de ontvanger der
registratie om een schatting te vorderen Taak van de vrederechter.
969

Registratie (Recht van)
Art. 189 W.Reg. - Recht van de ontvanger der
registratie om een schatting te vorderen Begrip.
969

Rust- en overlevingspensioen
Werknemers - Wetten en besluiten - Werking in de tijd - Geen terugwerkende kracht
- ·Administratieve beslissing- Toestand die
geregeld wordt door twee opeenvolgende wetgevingen - Gevolg.
828

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste
aanleg - Strafzaken - Raadkamer - Talk
- Eed.
762

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste
aanleg - Strafzaken - Vooronderzoek Ondervraging van de verdachte met overtreding van art. 31, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken - Nietigheid - Gevolgen.
867

Terugvordering van bet onverschuldigd
betaalde
Inkomstenbelastingen - Voorziening voor
het hof van beroep
Bevoegdheid van het
hof van beroep.
975

11Tussenkomst

Verwijzing na cassatie

Burgerli jke zaken - Gedwongen tussenkomst - Tussenkomst ten einde een veroordeling te doen uitspreken - Aard van de vor721
dering.

Tussenkomst
Burgerli]ke zaken - Vrijwillige tussenkomst
- Tussenkomst na uitspraak.
895

v
Vakbondsafvaardiging
Uitoefening van de opdrachten van het veiligheidscomi te.
862

Verbintenis
Geldigheid van een handeling - Noodzakelijkheid van het bestaan van een oorzaak Uitzonderingen.
927

Verbintenis
Geldi gheid van een handeling - Oorzaak niet
uitgedrukt- Taak van de rechter.
927

Verjaring
Algemene begrippen - Verzekering - Grove
fout van de verzekerde - Rechtsvordering
van de verzekeraar tot terugvordering van de
aan de getroffene betaalde bedragen - Verjaring - Termijn.
871

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen
de verzekeraar van de voor het ongeval verantwoordelijke persoon.
768

Verjal'ing
Burgerlijke zaken - Termijnen - Duur Sociale zaken - Arbeidsovereenkomst - Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Beschermde werknemer - Bijzondere ontslagvergoeding - Rechtsvordering tot betaling.
789

Verjaring
Burgerlijke zaken - W.A.M.-wet, artt. 6 en 10
- Rechtstreekse vordering - Verjaring. 887

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Arbeidsongeval - Vordering van het ziekenfonds als gesubrogeerde in de rechten van de getroffene.
895

Verlating van familie
Rechtstreekse dagvaarding wegens nieuwe
feiten gepleegd na een beschikking van buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid.
917

Strafzaken - Feiten die niet voor de eerste
rechter waren gebracht - Voortdmend misdrijf- Cassatie met verwijzing.
710

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Bmgerlijke rechtsvordering Definitieve vrijspraak op de strafvordering Veroordeling op de burgerlijke rechtsvorde. ring - Cassatie op de voorziening van de beklaagde - Bevoegdheden van de verwijzingsrechter.
814

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Correctionele rechtbank te Eupen - Verwijzing
naar een andere rechtbank.
903

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken - Wettige verdenking - Advocaat - Tuchtvervolging voor een raad van de
Orde van Advocaten - Onttrekking van de
zaak aan de raad wegens wettige verdenking
- Verzoekschrift ingediend door de procureur-generaal bij het hof van beroep
Ontvankelijkheid.
861

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken - Wettige verdenking
zing van het verzoek.

Afwij907

Verzeltering
Algemene regels - Grove fout van de verzekerde - Rechtsvordering van de verzekeraar
tot terugvordering van de aan de getroffene
betaalde bedragen - Verjaring- Termijn.
871

Verzekering
W.A.M.-Verzekering - Artt. 2, 3, 6, 11 en 13
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Verschillende verzekeraars - Verzekeraar tegen wie het eigen
recht van de benadeelde wordt uitgeoefend.
764

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Artt. 2 en 3 Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Verzekering die enkel de bmgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de
eigenaar, met uitsluiting van iedere andere
bestuurder - Voertuig niet toegelaten tot het
verkeer op de open bare weg.
764

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Artt. 2, 3, 6, 11 en 13
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende

-12 - ·
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Beding in een verzekeringsovereenkomst dat de dekking van de verzekering beperkt tot de burgenechte lijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het verzekerde voertuig, met uitsluiting van iedere andere bestuurder - Onmogelijkheid om dit beding tegen te werpen aan de benadeelden. 764

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar
van de voor het ongeval verantwoordelijke
persoon - Verjaring.
768

Verzekering
W.A.M.-Verzekering - Gemeenschappelijke
Bepalingen behorende bij het Benelux-Verdrag betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, art. 1
- Motorrijtuig- Begrip.
801

Verzekering
W.A.M .-Verzekering - Dekking door het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
Toevallig feit- Begrip.
877

Verzekering
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, artt. 6 en
10 - Rechtstreekse vordering- Verjaring.
887

Vonnissen en anesten
Algemene begrippen - Beschikkend gedeelte
- Begrip.
774

Vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Uitlegging en verbetering- Uitlegging - Begrip.
774

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Hof van beroep - Vaststelling van de tegenwoordigheid
van twee raadsheren - Proces-verbaal van de
terechtzitting waarop het arrest werd uitgesproken - Arrest dat de tegenwoordigheid
van drie raadsheren vaststelt.
800

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Rechtstreekse dagvaarding wegens nieuwe feiten van verlating van familie na een beschikking van buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid.
917

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Bmgerlijke r~chtsvorde ring Uitlegging en verbetering van het door de correctionele rechtbank op de burgerlijke vordering uitgesproken beslissing - Hoger beroep
- Incidentele vorderi ng wegens valsheid van
het uitge legde of verbeterde vonnis - Ontvankelijkheid.
712

Voorlopige hechtenis
Aanhouding Vormvereisten.

Bevel tot aanhouding 917

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Verzoek van de verdachte om
alternatieve maatregelen - Bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de hechtenis.
727

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Onderzoeksgerecht - Op conclusie - Verplichting te antwoorden.
727

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Onderzoeksgerecht
lijke termijn - Begrip.

Rede727

Voorlopige hechtenis
Handhaving lijkheid.

Art. 6 E.V.R.M. -

Toepasse727

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Redenen.

727

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Opdracht van het onderzoeksgerecht.
727

Voorlopige hechtenis
Handhaving wet.

Redenen

Toepasselijke
727

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Betwisting betreffende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding.
762

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Beslissing van de raadkamer
dat er geen reden is tot handhaving van de
hechtenis - Besli ss ing van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de
hechte nis - Eenstem migheid.
803

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Inzage van het dossier door de
verdediging- Aileen in hoger beroep- Wettigheid.
838

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Verdachte door een vreemde
Staat overgeleverd buiten elke uitleveringsprocedme - Repatrieri ng - Bevel tot aanhouding- Termijn.
868

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Repatriering van een verdachte per vliegtuig - Aan boord gelroffe n
dwangmaatregelen - Wet Voorlopige Hech tenis 1990 en artt. 10 en 31 wet 27 juni 1937 Bepalingen niet van toepassing.
868

Voorlopige hechtenis
Handhaving -- Anest van de k a mer van inbeschuldigingstelling- Gevolg - Dum.
870

-13
Voorlopige hechtenis
Handhaving - Beschikking tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank en beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis - Ontvankelijkheid van het hoger be904
roep.

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Voorziening - Verwerping Arrest van het Hof - Betekening.
966

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Voorziening - Verwerping Gevolg.
966

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Voorziening - Verwerping Titel van de hechtenis.
966

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verwerping
van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Voorziening in cassatie - Verwerping
van de voorziening tcgen het veroordelend arrest - Voorziening tegen de verwerping van
het verzoek tot invrijheidstelling
Ontvankelijkheid.
932

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Vorm en betekening van de voorziening in cassatie - Gemeentebelastingen.
894

Voorziening in cassatie
Vorm - Burgerlijke zaken - Voorziening ingesteld bij een verzoekschrift - Niet ondertekend door e en advocaat bij het Hof van Cassatie.
968

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van
niet-ontvankelijkheid - Verzoekschrift tot
cassatie niet ondertekend door een advocaat
bij het Hof van Cassatie.
876

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen - Strafvordering Geschil inzake bevoegdheid - Beschikking
tot verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
- Voorziening - Ontvankelijkheid - Vereisten.
821

Voorziening in cassatie
Strafzaken
Termijnen
Burgerlijke
rechtsvordering - Beklaagde en zijn verzekeraar veroordeeld tot ve•·goeding van een gedee lte van de schade - Verdaging s ine die
voor uitspraak over een ande r gede elte van de
schacl e - Gcen eindbes li ssing.
756

Voorziening in cassatie
Tennijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbes lissing op de bmgerlijke .
rechtsvordering, gee n e indbesli ss ing op de

strafvordering - Voorziening tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering v66r
de eindbeslissing op de strafvordering.
793

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm van betekening- Voorziening ingesteld door het college
van burgemeester en schepenen - Voorziening betekend ten verzoeke van de stad vertegenwoordigd door het college - Voorziening
niet ontvankelijk.
929

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Commissie
tot bescherming van de maatschappij - Verdaging van de zaak.
801

voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken - Beschikking tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis - Hoger beroep tegen die beschikking
- Arrest van de kamer van inbeschuldiging~telling.
904

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan bestaansreden Belang - Begrip.
932

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Gemis aan
bestaans reden - Veroordelend arrest - Verwerping van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Verwerping van de voorziening tegen het veroordelend arrest- Voorziening tegen de verwerping van het verzoek tot
invrijheidstelling- Ontvankelijkheid.
932

Voorziening in cassatie
Tuchtzaken - Vonn Orde van Dierenartsen - Gemengde raad van beroep. 733

Vordering in rechte
Aanwijzing van de persoon tege n wie de vordering is gericht - Regie der Gebouwen. 703

Vordering in rechte
Belastingzake n - Inkomstenbe lastingen
Exceptie van nietigheid van een proceshandeling - Motivering van het bezwaars chrift Toepassing van de regels van het Gerechte lijk
Wetboek.
811

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Exceptie van nieti gheid
van een proce shandeling - Exploot van betekening - Verme ldingen - Be teke ning aan
de p ersoon of de plaats di e de wet bep a alt Nie ti ghei d nie t door de wet bevolen.
953

14Vordering in rechte
B urgerli jke zaken - Exceptie van nietigheid
van een proceshancleling - Exploot van betekening - Vermeldingen - Persoon voor wie
het exploot bestemd is.
953

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkverlating - Wettige reden - Passende dienstbetrekking - Criteria - Overwegingen van familiale aard - Zwaar beletsel - Begrip. 880

Werkloosheid

w
Wegverkeer
Art. 4.4 Wegverkeersreglement 1975 - Voertuig - Ambtshalve verplaatsing - Kosten Vordering tot betaling - Strafgerecht - Ontvankelijkheicl.
919

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Art. 12.4 - Uitvoeren van een maneuver door twee bestuurders.
775

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbepalingen - Art. 12.1 - Spoorvoertuig Voorrang- Voorwaarden.
960

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Algemeen Hindernis - Te voorziene hindernis - Niet
te voorziene hindernis - Beoordeling door de
feitenrechter- Beperking.
960

Wegverkeer
Wegverkeersreglement Reglementsbepalingen - Art. 19.4 - Kruispunt- Bestuurder
die van richting verandert onder dekking van
een groen verkeerslicht - Andere b estuurder
die een andcr dee! van dezelfde open bare weg
volgt en een rood ''erkeerslicht is voorbijgereden.
830

Wegverkeer
Artt. 19.1 en 19.3 Wegverkeersreglement 1975
920
- Richtingverandering- Begrip.

Wegverkee1·
Art. 72.2 Wegverkeersreglement 1975 - Doorlopende witte stJ·eep.
756

Wegve1·keer
Art. 75.2 Wegverkeersreglement 1975 - Doorlopende witte stt·eep die de denkbeeldige rand
van de rijbaan aanduidt- Gevolgen.
841

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloos
wegens omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil - Begrip.
707

Werkloosheid
Recht op werk loosheidsuitke ring - Onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt - Ontzeggen van het recht- Aanvangsdatum. 867
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Recht op werkloosheidsuitkering - Inschrijving als werkzoekende - Ongeldige inschrijving - Ontzeggen van het recht - Ingangsdatum.
913

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Regels vermeld in de Code van de Plichtenleer voor Dierenartsen - Wetten in de zin
van art. 608 Ger.W.
826

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd - Geen terugwerkende
kracht - Overlevingspensioen - Administratieve beslissing - Toestand die geregeld
wordt door twee opeenvolgende wetgevingen
- Gevolg .
828

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd kracht - Begrip.

Geen terugwerkende
828

Wraking
Tuchtzaken - Toepasselijke regels.

706

Wraking
Onthouding van de rechter - Gevolg .

706

Wraldng
Redenen - Rechten van de Mens - Art. 6.1
E.V.R.M . - Cassatie - Nieuw middel - Burgerlijke zaken.
879

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Art. 70, § 2, vierde lid,
Z.I.V.-wet - Verzekeringsinstelling - Indeplaatstreding van de rechthebbende - Grenzen.
775

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Landsbond - Verbond - Geschil - Bevoegdheid van de rechter in kart geding - Gezamenlijke mutatie Beslissing tot in trekking - Uitvoering van de
verbintenis.
910

Zielde- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheid - Invaliditeitsuitkering - Geneeskundige raad voor invaliditeit
- Bevoegdheid.
900

