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CASSATIERECHTSPRAAK VANDAAG

Rede uitgesproken door de h. Lenaerts, procurem·-generaal bij
l1et Hoi van Cassatie, op de plechtige openingszitting van
dit Hoi, de 2e september 1991, en waarvan het Hoi het
drukken heeit gelast

1. In zijn openingsrede van 1 september 1987 (1) stelde procureur-generaal Krings vast « dat men hoe langer hoe meer het
cassatieberoep gebruikt om een derde aanleg te krijgen en om
de zaken tot in het oneindige te rekken (...) dat door de overbelasting van het Hof het toezicht enerzijds verzwakt en anderzijds zijn doel mist door de vertraging bij de afhandeling van de
zaken (... ) dat, wegens de zaken die de rol nutteloos verzwaren,
het Hof geen tijd meer heeft om zijn hoofdtaak te vervullen,
namelijk de eenheid bij de uitleg en de interpretatie van de
wetten te waarborgen ».
Sedertdien werd gezocht naar middelen om de werklast in het
Hof te beperken.
2. Afspraken werden gemaakt om de werkwijze te vereenvoudigen, o.m. in verband met de redactie, de inrichting en de publikatie van de arresten.
Voorts werden een aantal voorontwerpen van wet opgesteld.
betreffende namelijk :
- de hervorming van de cassatieprocedure;
- de wijziging van het Wetboek van Strafvordering met
betrekking tot het cassatieberoep;
(1) Kritische kanttekeningen bij een verjaardag, nr. 33, biz. 37.
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de oprichting van beperkte kamers;
de vertaling van de arresten;
de mogelijkheid tot benoeming v66r vacature;
de- magistraten in buitengewone dienst.
3. Tevoren waren ook voorstellen besproken om het aantal
magistraten te verhogen; maar over de spreiding van het aantal
uit taaloogpunt werd geen eensgezindheid bereikt. Niettemin
brachten de eerste voorzitter en de procureur-generaal in een
gemeenschappelijke brief van 13 januari 1986 de noodzaak van
een verhoging onder de aandacht van de eerste minister en van
de minister van Justitie. Hieraan werd echter nooit enig gevolg
gegeven. Evenmin werd een desbetreffend wetsvoorstel dat in
de Kamer was ingediend, in behandeling genomen (2).
Het aantal magistraten van hoven en rechtbanken - inzonderheid van de hoven van beroep - evenals van de parketten
werd voor het laatst verhoogd door de wetten van 28 december
1990. Ook de Raad van State kreeg, ingevolge de wet van 16 juni
1989, dit jaar nog een belangrijke uitbreiding van de personeelsformatie. Het aantal raadsheren in en advocaten-generaal bij
het Hof van Cassatie is sedert 1970 ongewijzigd gebleven.
4. Het ontwerp betreffende het statuut van de referendarissen
en dit betreffende de vertaling van de arresten werden op 20
december 1990 aan de minister van Justitie toegestuurd.
Reeds in 1950 zag procureur-generaal Cornil in het aanstellen
van jonge juristen het meest doelmatige middel om aan de
werklast het hoofd te bieden (3). Om de noodzaak van die medewerking aan te tonen, wees hij erop dat in 1948 de 1e kamer 125
arresten en de 2e kamer 1.167 arresten had gewezen, samen dus
1.292, terwijl het totaal aantal gewezen arresten thans is opgelopen tot bijna 3.000 (4), en er op het einde van elk gerechtelijk
jaar nog meer dan 2.000 voorzieningen op uitspraak wachten (5).
In de opvatting van de procureur-generaal zouden de mede-·
werkers worden aangewezen door de eerste voorzitter of door de
procureur-generaal met instemming van de minister van Justitie
- voor mij het echte systeem van depolitisering. Zij zouden

(2) Gedr. Stuk, Kamer, 1987-88, nr. 1035/1; ibid., B.Z. 1988, nr. 269/1. Zie eveneens Vr. en Antw., Kamer, 1985-86, 19 augustus 1986, 3449 (Vr. nr. 71 Baert); interpellatie Van Parys, Hand. Kamer, 1986-87, openbare vergadering van de commissie.
voor de Justitie, 4 maart 1987, N. C42, 14.
(3) Het Hof van Verbreking, Beschouwingen over zijn zending, openingsrede van.
15 september 1950, biz. 40 e.v.
(4) De laatste vijf jaar respectievelijk 2.830 (1986-87), 2.890 (1987-88), 3.003
(1988-89), 2.765 (1989-90) en 2.866 (1990-91).
(5) 2.148 in 1987, 2.308 in 1988, 2.062 in 1989, 2.134 in 1990 en 2.052 in 1991.
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voor te bereiden, o.m. door hebierzameTen van de documentat1e;
'en tevens zou hun worden opgedragen de publikatie van de
arresten te verzorgen.
Opmerkelijk is vooral de volgende opdracht die procureurgeneraal Cornil aan de medewerkers had willen geven: « de
doctors in de rechten zouden op fiches brengen al de vraagstukken die door de bundels gesteld worden wanneer ze binnen
komen en in de loop van de proceduur waarvan zij de ontwikkeling zouden volgen : bij het rangschikken van hun fiches, zouden
zij onmiddellijk de juridische connexiteiten bemerken die zij
terstond zouden signaleren » (6). Als ik die tekst lees, zie ik in
een droom referendarissen die signaalfiches in het computerbestand invoeren en mij helpen de dossiers rationeel te verdelen.
Vooralsnog blijven zowel de referendarissen als de automatisering een droom.
Het Arbitragehof, de Raad van State, de hoogste gerechtshoven van de ons omringende landen en het Hof van Justitie
beschikken alle over een benijdenswaardig aantal wetenschappelijke medewerkers. Aileen het Belgische Hof van Cassatie
moet die onontbeerlijke hulp nog steeds missen.
De automatisering zal voor mij weliswaar een droom blijven.
Maar het verheugt mij zeer dat de voorbereiding ervan reeds zo
ver gevorderd is dat zij voor mijn opvolgers binnen afzienbai·e
tijd hopelijk werkelijkheid zal worden.
5. Het voorstel tot versnelling van de procedure om in vacatures te voorzien werd bij de Senaat ingediend onder de vorm
van een amendement op het ontwerp dat de wet van 18 juli 1991
op de opleiding en de werving van magistraten is geworden. Het
werd door de senaatscommissie niet aangenomen. Maar het
door die wet gewijzigde artikel 287 van het Gerechtelijk
Wetboek maakt het wel mogelijk dat benoemingen gebeuren
vier maanden v66r het ontstaan van de vacature ~7). Zo deze,
bepaling wordt toegepast, is het beoogde doel 'bereikt.
·
6. De overige vermelde voorstellen tot hervorming en vereenvoudiging van de cassatieprocedure werden hetzij door het
parket, hetzij door een beperkte werkgroep van magistraten van
het Hof en het parket voorbereid.
Zij hebben echter nooit voldoende instemming gekregen om te
.pogen ze als wetsontwerp te doen indienen. Ofwel werd het
'indienen ervan niet opportuun geacht, ofwel vond men het voor, stel niet belangrijk genoeg, ofwel werd het gewoon verworpen.

(6} Op. cit., biz. 42.
(7} Zie het verslag van de commissie, Gedr. St., Senaat, 1989-90, nr. 97412, biz.
104-107.
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tot vereenvoudiging van de procedure meer ter tafel ligt. Dat
valt te betreuren. Maar hebben wij dat ook niet enigszins aan
ons zelf te wijten?
Beroepshalve zijn wij gewoon een zodanige perfectie na te
streven - tot de laatste komma toe - dat wij in om het even
welk voorstel nog een onvolkomenheid vinden die ons doet
aarzelen om met de hervorming in te stemmen. Een volmaakte
regeling komt er uiteraard nooit uit de bus.
Als juristen zijn wij bovendien van nature veeleer behoudsgezind. De ervaring leert hoe moeilijk het is in een bestaande
toestand of regeling enige verandering aan te brengen of iets
nieuws ingang te doen vinden. Elke poging tot verandering of
vernieuwing stuit bijna spontaan op bezwaren. Vanzelfsprekend
zijn aan veranderingen risico's verbonden. Zij moeten eerst aan
de praktijk worden getoetst, alvorens men de zekerheid heeft
dat het een verbetering betekent. Maar is dat een reden om·
niets te ondernemen?
7. Alles samen genomen is er op het gebied van wetswijzigingen de laatste jaren al heel wat voorbereidend werk geleverd;
maar praktisch staan wij inzake vereenvoudiging van de procedure en beperking van de werklast nog nergens.
En toch betwist niemand dat er iets moet worden gedaan. Het
lijkt mij dan ook wenselijk dat de bestaande voorstellen
opnieuw ter hand worden genomen. Met enige aanpassing
kunnen zij misschien een ruimere instemming verkrijgen.
8. Behoudens de voorstellen tot vereenvoudiging kan worden
gezocht naar middelen om de aanvoer van zaken te verminderen.
Een op het eerste gezicht eenvoudig en doeltreffend middel
bestaat erin cassatieberoep niet toe te laten wanneer de waarde
van het geschil een bepaald bedrag niet te boven gaat. Dat zal
praktisch onder meer meebrengen dat geen voorziening open
staat tegen de meeste in laatste aanleg gewezen vonnissen van
rechtbanken en vredegerechten, evenals van de beslissingen van
de bestendige deputatie inzake provinciale en plaatselijke
heffingen. Dezelfde beperking als voor de burgerlijke zaken
geldt dan ook ten aanzien van de burgerrechtelijke vorderingen
die voor de strafrechter worden gebracht, wat o.m. een belangrijke vermindering van het aantal voorzieningen in verkeerszaken tot gevolg kan hebben.
Tegen zodanige beperkingen kunnen principieel ongetwijfeld
bezwaren worden geopperd. Ik ben er zelf geen groot voorstander van. Want voor de ene is 50.000 fr. waardevoller dan
500.000 fr. voor de andere. Overigens kunnen geschillen over
kleine bedragen wel belangrijke rechtsvragen doen rijzen. Maar
vermits er geen volmaakt systeem bestaat, kan ook dit een
uitgangspunt voor een aanvaardbare regeling worden.
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vinden tussen de doeltreffendheid van de regeling en het formuleren van een aantal uitzonderingen en beperkingen om
bepaalde - bijvoorbeeld familiale en sociale - belangen veilig
te stellen.
9. Gedacht werd eveneens aan de mogelijkheden om de werkwijze van het Hof te verbeteren en de procedure te versnellen.
Een van die mogelijkheden zou zijn dat, naar het voorbeeld
van in andere landen geldende regelingen, voortaan niet meer
de verslaggever, maar het openbaar ministerie de zaak eerst in
behandeling zou nemen. De parketmagistraat zou een schriftelijke conclusie nemen die, samen met de !loor hem verzamelde
documentatie, ter beschikking van de leden van de kamer zou
worden gesteld en aan de hand waarvan de verslaggever het
ontwerp-arrest zou opstellen.
Het spreekt vanzelf dat, met de huidige personeelsformatie,
aan een zodanige regeling in de verste verte niet kan worden
gedacht. Maar zelfs indien het aantal advocaten-generaal
aanmerkelijk zou worden verhoogd en het parket bovendien op
de medewerking van een voldoende aantal referendarissen zou
kunnen rekenen, ben ik er nog geen voorstander van op grond
van mijn ervaring als advocaat-generaal bij het BeneluxGerechtshof, waar dat systeem toepasselijk is.
'

Wanneer de advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof
zijn conclusie heeft neergelegd, is de zaak voor hem helemaal
afgedaan. Hij is bij het verdere verloop van de zaak op geen
enkel ogenblik meer betrokken. Pas op de dag van de uitspraak
van het arrest verneemt hij of en eventueel in hoever zijn
conclusie gelijkluidend is.
Een zodanige regeling sluit elke actieve medewerking aan de
vorming en de totstandkoming van de eindbeslissing uit. De
voorafgaande besprekingen met de verslaggever, en eventueel
met de voorzitter en de andere leden van de kamer,-zij
bijzonder waardevol. Vele principieel belangrijke arresten:
waarin ik conclusie heb genomen, zijn in ruime mate llet· resultaat van een vruchtbare, constructieve samenwerking met de
verslaggever. Schakelt men die samenwerking uit, dan zal ~tdis
~
de rechtspraak van het Hof niet ten goede kotnen.
.\ . , ~
...::!- l:.

lk zal nooit enig initiatief steunen dat ertoe leidt d~ ~etrok- r.J s''""''
kenheid van het openbaar ministerie bij en zijn inbre ·g!i)i!qe~
vorming van de rechtspraak van het Hof te beperken.
10. Verlichting van de werklast kan ook door een andere benadering van het cassatieberoep. Daarvoor moet zelfs niet wor~en
gewacht op een wetswijziging; want ~et H~f zelf kan ~~nge
vereenvoudiging, althans ten dele, onrruddelliJk verwezenhJken
door een wijziging van zijn rechtspraak.
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1o waken voor de juiste toepassing en interpretatie van de wet;
2° erop toezien dat de beslissing van de betrokken rechtscolleges in overeenstemming is met de vereisten van een goede
rechtsbedeling.
Wanneer, wat vandaag het geval is, het Hof overbelast is,
dient de vraag te worden gesteld welke van beide taken de
belangrijkste is en of aan deze laatste in verhouding wel
voldoende aandacht wordt geschonken.
De meest eigen taak en dus ook de belangrijkste is naar mijn
gevoelen de zorg voor de rechtseenheid en de daarmee gepaard
gaande rechtsontwikkeling en rechtszekerheid. Op dit gebied is
de rol van het Hof enig en onvervangbaar : de cassatierechter
geeft een uitlegging van de rechtsregel die een houvast voor alle
feitenrechters en rechtszekerheid voor alle rechtzoekenden
biedt.
·
Nu wil ik hoegenaamd niet de indruk wekken dat het Hof
onvoldoehde- aandacht ·aaii de· rechtseenheld en de rechtsonfwil{.:'
keling schenkt. Maar het komt mij toch voor dat de zorg voor de
rechtsbedeling verhoudingsgewijze zo veel tijd en energie
opslorpt dat de rechtseenheid ooit gevaar kan lopen eronder te:
~~

12. Het belang van een goede rechtsbedeling is zeker niet te
onderschatten. Maar op dat gebied zou het Hof alleen een
aanvullende rol mogen spelen.
·
De rechtsbedeling is in de eerste plaats zaak van de feitenrechter, vooral gelet op de waarborg van de dubbele aanleg.
Indien de hoven en rechtbanken naar behoren zijn ingericht,
over de nodige werkingsmiddelen beschikken en vooral bemand
zijn met een voldoende aantal magistraten en medewerkers met'
de vereiste bekwaamheid, werklust en plichtsbesef, is de rechtsbedeling
veilig gesteld.
.
- .
De verantwoordelijkheid voor de rechterlijke organisatie ligt
bij de wetgevende macht en bij de uitvoerende macht. Treffen
deze daarvoor niet de nodige voorzieningen, dan staat het Hof
machteloos om dat doelmatig te verhelpen.
Sommige feitenrechters hebben in het Hof mettertijd een
weinig benijdenswaardige reputatie gekregen, omdat men hun
uitspraken herkent aan de omvang en de aard van hun
misslagen. Maar hoe vaak hun beslissingen ook worden vernietigd, enige beterschap valt er doorgaans niet te bespeuren.
13. Groot is het aantal vernietigingen wegens vormgebreken
in de ruimste zin, motiveringstekortkomingen inbegrepen. De
vraag kan worden gesteld of die gebreken altijd doen blijken
van ee~ slechte re_chtsbedeling en of zij wel een determinerend_e

.
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voldoende reden om die gebreken met vernietiging te
bestraffen?
Artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek bevat de gulden
regel dat de rechter een proceshandeling in beginsel alleen dan
nietig kan verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de
aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de
partij die de exceptie opwerpt. Deze bepaling is weliswaar niet
toepasselijk op vonnissen en arresten (9). Maar zou zij de cassatierechtspraak niet kunnen inspireren om vernietiging wegens
vormgebreken binnen redelijke grenzen te houden?
In zijn openingsrede van 3 september 1973 heeft procureurgeneraal Ganshof van der Meersch daarop reeds de aandacht
gevestigd en de retorische vraag gesteld : « Is het waarlijk
verantwoord de rechtspleging en de uitspraak te vernietigen, in
geval van een onregelmatigheid die aan een partij geen nadeel
heeft berokkend en de rechten van de verdediging niet heeft
geschonden? » (10).
14. De vraag kan worden gesteld of het Hof zelf er soms geen
aanleiding toe geeft de verkeerde indruk te wekken dat het een
derde aanleg vormt, wanneer het bij zijn wettigheidscontrole de
feitelijke beoordeling betrekt.
Volgens de vaste rechtspraak stelt de rechter op onaantastbare wijze de feiten vast waarop hij zijn beslissing grondt, maar
gaat het Hof na of hij uit zijn vaststellingen die beslissing
wettig heeft kunnen afleiden (11). Deze regel geldt, wanneer het
gaat om de interpretatie of de toepassing van een rechtsbegrip,
als afstand van recht (12}, berusting (13) of feitelijke vermoedens (14), evenals van wat een « juridisch feit » wordt genoemd,
als de gezagsverhouding, essentieel element van de arbeidsovereenkomst (15) (16).

(8) Zie bijv. Cass., 26 maart 1991, A.R. nr. 5370 (A.C., 1990-91, nr. 404) met
1
andersluidende cone!. adv.-gen. Declercq.
(9) Cass., 6 feb. en 17 mei 1984, A.R. nrs. 6912 en 6949 (A.C., 1983-84, nrs. 304 en
528).
(10) Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening v~n het
rechterlijk ambt, biz. 39.
(11) Zie o.m. Cass., 23 mei 1990, A.R. nr. 8033 (A.C., 1989-90, nr. 556).
(12) Cass., 23 sept. 1988, A.R. nr. 6013 (A.C., 1989-90, nr. 48).
(13) Cass., 19 juni 1989, A.R. nr. 8496 (A.C., 1988-89, nr. 612).
(14) Cass., 22 maart 1990, A.R. nr. F 1012 F (A.C., 1989-90, nr. 441).
(15) Cass., 9 juni 1955 (A.C., 1955, 831).
(16) Zie bijv. ook omtrent overmacht: noot 2 R.H. bij Cass., 6 mei 1946 in Bull.
en Pas., 1946, I, 171; noot 2 bij Cass., 21 maart 1972 (A.C., 1972, 692); omtrent
onvoorziene hindernis : noot R.H. bij Cass., 5 april 1956 (A.C., 1956, 633).
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is om het bevoegdheidsterrein van de cassatierechter te
verruimen. Misschien hebben sommige magistraten af en toe
wel wat moeite om aan die bekoring te weerstaan.
15. Nu moet worden toegegeven dat de grens tussen feitelijke
beoordeling en wettigheidscontrole in de praktijk niet altijd
even duidelijk kan worden getrokken, o.m. ook omdat discussie
kan ontstaan over de vraag wat een zuiver feitelijke aangelegenheid is en wat als rechtsbegrip dient te worden aangemerkt.
Een duidelijk voorbeeld hiervan biedt het begrip << oorzakelijk
verhand tussen fout en schade ». Oorspronkelijk liet het Hof de
beslissing over het bestaan van het oorzakelijk verband uitsluitend aan de feitenrechter over (18}. De laatste jaren is het Hof
geleidelijk van die rechtspraak afgestapt; thans gaat het resoluut na of de rechter uit de feitelijke vaststellingen het al of niet
bestaari van een oorzakelijk verband heeft kunnen afleiden (19).Dat betekent natuurlijk een belangrijke uitbreiding van de
beoordelingsbevoegdheid van het Hof, waarvan de rechtzoekenden gretig gebruik maken. Ik ben er niet van overtuigd dat
die evolutie vandaag de dag wenselijk is, maar vraag mij af of
niet veeleer de tegenovergestelde richting moet worden uitgegaan.
16. In een zelfde gedachtengang stel ik vast dat bij de
vorming van de rechtspraak meer en meer de woorden << marginale toetsing » in de mond worden genomen.
Opmerkelijk is dat ook de voorstanders van marginale toetsing erkennen dat dit begrip vele betekenissen heeft. U zelf,
Mijnheer de Eerste Voorzitter, heeft opgemerkt dat de betekenis
ervan in de verschillende rechtstakken grondig is onderzocht,
maar de grens niettemin onduidelijk blijft (20).
Ik heb mij altijd afgevraagd of voor marginale · toetsing wel
plaats is bij de wettigheidscontrole die aan het Hof is opgedragen. Ofwel gaat het over de interpretatie van de rechtsregel

(17) Zie o.m. Over de rechtsstaat, openingsrede van procureur-generaal Dumon,
3 september 1979, inzonderheid nrs. 17 e.v.
(18) Zie o.m. Cass., 16 jan. 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 25); 9 mei 1939 (ibid., 235)
met noot RH.; 20 dec. 1965 (ibid., 1966, I, 543) en 24 feb. 1969 (A.C., 1969, 599).
(19) Zie o.m. cone!. proc.-gen. Dumon bij Cass., 28 april 1978 (A.C., 1978, 1006);
Over de rechtsstaat, reeds vermelde rede van proc.-gen. Dumon, nr. 19, voetnoot
121; Cass., 6 en 27 juni 1978 (A. C., 1978, 1184 en 1266), 21 feb. 1984, A.R .. nr. 8443
(A.C., 1983-84, nr. 347), 12 jan. 1988, A.R nr. 1359 (A.C., 1987-88, nr. 288) en 23 mei
1990, A.R nr. 8033 (A.C., 1989-90, nr. 556).
(20) SOETAERT, « Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie "• in Liber
amicorum Jan Ronse, biz. 61.
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bijvoorbeeld wordt gevormd door een algemeen rechtsbeginsel
(21). Ofwel wordt de feitelijke beoordeling erbij betrokken, en
dan is in die mate elke toetsing door de cassatierechter uitgesloten.
Dat standpunt klinkt vandaag simplistisch, achterhaald,
ouderwets. Maar zolang men het er niet over eens is wat marginale toetsing precies betekent, blijft voorzichtigheid geboden.
Want marginale toetsing sluit toch altijd enige beoordelingsvrijheid in. En dat is zeker niet het uitverkoren terrein van de
cassatierechter.
17. Een duidelijke illustratie daarvan biedt de toepassing van
het beginsel van behoorlijk bestuur. De schaarse rechtspraak
van het Hof lijkt mij op dat stvk nog enigszins onzeker.
Op een middel dat uitsluitend schending aanvoert van « de
algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, in het
bijzonder het beginsel van de eerbied voor het opgewekt
vertrouwen » antwoordt het arrest van 10 juni 1988 (22) « dat
eiseres niet in haar redelijke verwachting werd verschalkt », nu
zij zich eraan kon verwachten door de gemeente te worden
belast, aangezien de wet deze daartoe machtigt. In deze zaak
heeft het Hof dus duidelijk het beginsel van behoorlijk bestuur
als grond tot cassatie aangenomen.
Dat spoor volgt het arrest van 7 december 1989 (23) kennelijk
niet. Het oordeelt dat, nu het inzagerecht waarop de eiseressen
een beroep doen, geregeld is door een koninklijk besluit
waarvan de wettigheid niet wordt betwist, « de rechtsbeginselen
van behoorlijk bestuur op dat stuk niet kunnen worden toegepast ». Het Hof besluit daaruit niet dat het middel niet gegrond
is, maar wel dat het niet ontvankelijk is. Wat toch op zijn minst
betekent dat het beginsel niet als grond tot cassatie kan worden
aangevoerd, wanneer de aangelegenheid wettelijk geregeld is
(24).
18. Naar het voorbeeld van het beginsel van behoorlijk
bestuur spreekt men ook van beginselen van behoorlijk ondernemerschap (25) t.a.v. de arbeidsrechtelijke verhoudingen, en

(21) Anders : Soetaert, op. cit., blz. 59.
(22) A.R. nr. F 1415 N (A.C., 1987-88, nr. 621) met concl. proc.-gen. Krings.
(23) A.R. nr. 6667 (A.C., 1989-90, nr. 229).
(24) Vergelijk hiermee het arrest van 23 juni 1980 dat de overheid verbiedt zich
te beroepen op het beginsel van behoorlijk bestuur om haar wettelijke opdracht
niet uit te voeren (A. C., 1979-80, 1327) met concl. O.M. in Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 1980, 501. Het arrest van 3 mei 1991 (A.R. nr. F
1865 N) beslist dat de rechter niet mag afwijken van een wetsbepaling op grond
van « de regels van behoorlijk bestuur "·
(25) VAN DER HEYDEN, « Algemene beginselen van behoorlijk ondernemerschap "•
Nederlands Juristenblad, 1984, 1384.
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(26).
Hopelijk geeft het Hof niet toe aan de verleiding om de rechterlijke uitspraken ooit te toetsen aan een of ander beginsel van
behoorlijk rechtspreken. Want dan geraakt het zeker in het
vaarwater van de derde aanleg.
19. Het Hof zou ook heel wat tijd kunnen uitsparen, zo minder
aandacht werd besteed aan de interpretatie van de bestreden
beslissing en van de middelen.
Wanneer tijdens de deliberatie nog lang wordt gediscuteerd
over een zaak, is het vaak omdat de leden van de kamer zich
afvragen wat de rechter eigenlijk bedoeld heeft of wat de juiste
draagwijdte van de grieven is.
20. Wanneer uit de beslissing niet duidelijk blijkt hoe de
rechter de betwiste rechtsregel heeft toegepast, kan het Hof niet
oordelen of die toepassing juist is. Derhalve is de motivering
niet voldoende nauwkeurig of duidelijk om het Hof in de mogelijkheid te stellen de wettigheid van de beslissing te beoordelen
(27).
Dat is uit oogpunt van cassatie een ernstiger motiveringsgebrek dan hetgeen betrekking heeft op de feitelijke beoordeling
van de iaak. Ik zou geneigd zijn op het eerste gemakkelijker in
te gaan dan op het tweede. Ernstiger is ook dat de feitenrechter
niet antwoordt op een juridische argumentatie dan op een interpretatie van de feitelijke gegevens.
21. Meer dan door onduidelijke beslissingen verliest het Hof
enorm veel tijd door onduidelijke middelen; het ontcijferen
ervan noemde procureur-generaal Dumon terecht het oplossen
van ware raadseltjes (28).
Het staat aan eiser nauwkeurig de aangeklaagde onwettigheid
te omschrijven. In voorzieningen of memories die niet door een
advocaat bij het Hof zijn opgesteld, vergenoegen sommigen zich
vaak ermee - uit onwetendheid of uit gemakzucht - hun
conclusie die zij voor de feitenrechter hebben genomen, in
cassatie te hernemen. Anderen verdrinken de aangeklaagde
wetsschendingen in een moeras van feitelijke beschouwingen,
soms omdat de wetsschending hen niet duidelijk voor ogen staat
en zij deze uiteraard dus zeker niet precies kunnen formuleren.
Taak van het Hof is niet dat in hun plaats te doen.

(26) W. VAN GERVEN,

«

Beginselen van behoorlijk handelen

>>,

R. W, 1982-83, 961.

(27) Cass., 5 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 163), met concl. proc.-gen. Duman in
Bull. en Pas., 1982, I, 337. Cass., 3 feb. 1984, A.R. nr. 3959 (A.C., 1983-84, nr. 303), en
5· dec. 1984, A.R. nrs. 4502 en 4503 (A.C., 1984-85, nr. 221).
(28) Quo vadimus?, openingsrede van 1 september 1980, nr. 25, blz. 58.
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22. In de zaken waarin de burgerlijke procedure toepasselijk
is, mag het Hof niet buiten de middelen treden. Dan moeten
deze ook zo opgesteld zijn dat gevaar voor vergissing of onvolledigheid is uitgesloten. Beantwoordt de redactie niet aan die
vereisten, dan zijn zij onduidelijk en dienen zij als niet ontvankelijk te worden afgewezen.
In strafzaken moeten volgens de geldende rechtspraak, wat de
strafvordering betreft, geen middelen worden aangevoerd en is
de formulering ervan minder vormelijk. Maar als ze worden
aangevoerd, moeten zij, wat de omschrijving van de beweerde
onwettigheid betreft, aan dezelfde vereisten van duidelijkheid
voldoen.
'
Bij arrest van 4 maart 1991 heeft het Hof de voorziening in
een belastingzaak verworpen op grond « dat de redactie van de
middelen de vereiste klaarheid en nauwkeurigheid mist om,
zonder gevaar voor vergissing of onvolledigheid, met zekerheid
de beweerde wetsschendingen duidelijk van elkaar te onderscheiden en de juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven te bepalen; dat de middelen onbegrijpelijk en
derhalve wegens onduidelijkheid niet ontvankelijk zijn » (29).
Het komt mij voor dat soortgelijke overwegingen in meer
arresten, inzonderheid in strafzaken, verantwoord zouden zijn.
23. In strafzaken is niet alleen de interpretatie van de
middelen vaak zeer tijdrovend. Erger nog is het opsporen van
ambtshalve middelen wat de voorziening op de strafvordering
betreft.
Reeds in 1937 noemde advocaat-generaal Sartini van den
Kerckhove de motiveringsverplichting het belangrijkste middel
om het aantal voorzieningen in strafzaken, dat toen 837 bedroeg,
drastisch te beperken (30). In een uitvoerig betoog trachtte hij
aan te tonen dat er geen reden was om onderscheid te maken
tussen het cassatieberoep in strafzaken en dit in andere zaken.
Kern van zijn betoog was dat wie de rechter ervan beschuldigt
de wet te hebben geschonden, deze beschuldiging ook moet
waarmaken. Zo dat niet geldt voor de .beklaagde, ligt dat uitsluitend aan de « onvolmaaktheid » van het Wetboek van Strafvordering waar het over het cassatieberoep handelt (31). De advocaat-generaal was zelfs van mening dat de middelen in de
voorziening zelf dienden te worden vermeld, wat diende gepaard
te gaan met een verlenging van de voorzieningstermijn (32);

(29) A.R. nr. F 1861 N (niet gepubliceerd). Zie ook Cass., 8 dec. 1981 (A.C.,
1981-82, nr. 229).

(30) Beschouwingen over den aaP.leg en de rechtspleging van verbreking in strafzaken, openingsrede van 15 september 1937, biz. 6 e.v.
(31) Op. cit., biz. 12.
(32) Op. cit., biz. 18.
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zou moeten worden betekend, behalve wanneer zij alleen tegen
het openbaar ministerie is gericht (33), en dat geen nieuwe
middelen zouden mogen worden aangevoerd (34), zelfs niet zo
zij de openbare orde raken (35).
24. Hoewel geen wetsbepaling het Hof verplicht de wettigheid
van de bestreden beslissing ambtshalve te onderzoeken en
hoewel de advocaat-generaal vernietiging op grond van ambtshalve opgeworpen middelen in strijd acht met de opzet van de
regeling betreffende het cassatieberoep en wat hij noemt « de
zending van het Hof », durft hij toch niet voorstellen dat een
voorziening zonder middel niet ontvankelijk zou worden
verklaard, omdat de wet de beklaagde niet verplicht zijn cassatieberoep te motiveren.
·
Maar de burgerlijke partij en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zijn daartoe evenmin verplicht. Toch verwerpt het
Hof hun voorziening alsmede die van aile andere partijen - ook
die van de beklaagde - in zoverre het cassatieberoep niet tegen.
de beslissing op de strafvordering is gericht (36).
25. De verplichting tot het ambtshalve onderzoek van de
wettigheid van beslissingen in strafzaken kan dus niet uitsluitend worden gegrond op de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering die niet tot het aanvoeren van middelen
verplichten (37). En een andere rechtsgrond vinden de voorstanders van die verplichting in de wet niet. De recente, bijzonder
rijk gedocumenteerde studie van raadsheer Willems (38) toont
dat duidelijk aan.

(33) Op. cit., blz. 20-22.
(34) Op. cit., blz. 23.
(35) Op. cit., blz. 24-25.
(36) Zie bijvoorbeeld wat de beklaagde betreft : Cass., 7 nov. 1972 (A.C., 1973,
230) en 24 juni 1980 (A. C., 1979-80, 1338); wat de burgerlijke partij betreft: Cass., 13
nov. 1972 (A.C., 1973, 252), 10 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 219) en 17 mei 1983, A.R.
nr. 7795 (A.C., 1982-83, nr. 516); wat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
betreft: Cass., 3 dec. 1986, A.R. nr. 5223 (A.C., 1986-87, nr. 201), en 1 maart 1989,
A.R. nr. 7115 (A.C., 1988-89, nr. 371).
Evenmin worden middelen ambtshalve opgeworpen wanneer het cassatieberoep
is ingesteld :
- door het Bestuur van Douane en Accijnzen tegen de beslissing op zijn burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten (Cass., 22 dec. 1987, A.R.
nr. 1587, A.C., 1987-88, nr. 252);
- door degene die beweert een op grond van art. 36.2 Jeugdbeschermingswet
geplaatste minderjarige onder zijn bewaring te hebben (Cass., 17 mei 1988, A.R. nr.
2377, A.C., 1987-88, nr. 576).
(37) Zie noot onder Cass., 18 dec. 1922 (Bull. en Pas., 1923, I, 122).
(38) Le moyen d'office (onuitgegeven).
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de wet en de openbare orde. Dezelfde argumenten zou men
echter ook buiten het strafrecht kunnen aanvoeren. In alle
cassatieberoepen primeert het belang van de wet. En de openbare orde zou het ambtshalve opwerpen van middelen ook
kunnen verantwoorden in zaken van bijvoorbeeld personen- en
familierecht en van bestaanszekerheidsrecht.
Zo alleen t.a.v. de strafvordering middelen ambtshalve worden
opgeworpen, gaat het uiteindelijk om de bescherming van de
onschuldige tegen onwettige bestraffing. Hoe bijzonder waardevol ook, het is dus veeleer een kwestie van goede rechtsbedeling dan van rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Wat mij
terugbrengt tot mijn uitgangspunt dat dit laatste in de cassatierechtspraak vandaag voorrang verdient.
26. Overigens kan de rechtsbescherming anderszins dan door
het aanvoeren van ambtshalve middelen worden veilig gesteld,
m.n. door het openbaar ministerie.
Advocaat-generaal Sartini van den Kerckhove merkte op « dat
er bij elke strafrechtsmacht ten gronde een ambtenaar van het
Openbaar Ministerie optreedt die als zending heeft de wet te
doen eerbiedigen en zich in verbreking te voorzien wanneer zij
verkracht werd, het weze dan ook in het nadeel of in het voordeel van de beschuldigde of van de betichte » (39).
Ik meen dat in die opdracht van het openbaar ministerie het
antwoord kan ,worden gezocht op de stelling dat het Hof
middelen ambtshalve moet opwerpen en een niet gemotiveerd
cassatieberoep ontvankelijk moet verklaren, nu de wet geen
motivering voorschrijft.
27. In afwachting dat het Wetboek van Strafvordering wordt
gewijzigd, levert afwezigheid van middelen inderdaad geen
grond van niet-ontvankelijkheid op. Maar dat wil nog niet
zeggen dat het Hof verplicht is elke onwettigheid zelf op te
sporen en op te werpen.
Dat kan wel gebeuren door het openbaar ministerie bij de
rechtsmacht die de aangevochten beslissing heeft genomen uiteraard alleen de beslissing op de strafvordering. Ten aanzien
van die beslissing wordt het openbaar ministerie als partij
aangemerkt en krachtens artikel 423 van het Wetboek van Strafvordering doet de griffier het dossier toekomen « aan de magistraat belast met het openbaar ministerie ». Deze heeft dus en de
hoedanigheid, en de opdracht en materieel de gelegenheid om
de eventuele onwettigheid van de aangevochten beslissing onder
de aandacht van het Hof te brengen.
Gaat het Hof erop in, dan vernietigt het uiteraard de beslissing. Acht het de aangeklaagde onwettigheid niet gegrond, dan
beantwoordt het deze uitvoerig of zeer beknopt, naargelang het
{39) Op, cit., blz. 11.
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noch de eiser noch het openbaar ministerie een middel aan, dan
volstaat de vaststelling daarvan om de voorziening te
verwerpen.
Het niet gemotiveerde cassatieberoep is dus wel ontvankelijk,
aangezien het eventueel tot cassatie van de aangevochten beslissing kan leiden. Het verplicht het Hof evenwel niet middelen
zelf op te werpen. Dat is niet de taak van de rechter maar van
de partijen in het eigen belang en van het openbaar ministerie
in het algemeen belang.
28. Herdenken van sommige aspecten van de cassatierechtspraak zullen de werkoverlast vanzelfsprekend niet met een slag
oplossen. Daarvoor blijven wetswijzigingen onontbeerlijk.
Intussen mag het Hof evenwel niet passief blijven toezien. Het
moet zelf initiatieven nemen om de wetgeving aan te passen en
in zijn rechtspraak voorrang geven aan de rechtsontwikkeling
en de rechtseenheid.
Wat wij zelf doen, doen wij ook goed.

29. Op 25 april 1991 overleed ere-advocaat-generaal V. Detournay .. Hij had voortijdig ontslag moeten nemen om gezondheidsredeiien, welilclit omaat Iiij in cfe uitoefening van zijn ambt
te veel van zijn krachten had geeHst. Hij kende nooit rust. Elke
zaak nam hem volledig in beslag. Nadat het arrest was uitgesproken, bleef hij zich nog afvragen of de oplossing wel helemaal de juiste was en, zo ja, of de formulering dan wei
voldoende nauwkeurig was.
Ik heb het geluk gehad de eerste maanden na mijn aanstelling eeri voorlopig onderkomen in zijn kabinet te hebben
gevonden en hem zo als leermeester te hebben gehad. Uitzonderlijk leerrijk, maar tevens bijna beangstigend door het besef
dat toonbeeld van plichtsbesef en nauwgezetheid zelfs niet van
ver te kunnen navolgen. In het dagelijks contact heb ik bovendien mogen ervaren dat achter het eerder gestrenge uiterlijk
een gevoelig en warm hart schuil ging.
Ere-advocaat-generaal Detournay was een groot magistraat en
een edel mens. Zo zal hij in onze gedachtenis blijven voortleven .

..
*

..

-1730. In zijn openingsrede van 15 september 1948 zegde procureur-generaal Cornil tot de leden van het Hof : « ten einde U
ineens opnieuw in een atmosfeer van hard werk te brengen
heeft de wetgever gewild dat het gerechtelijk jaar voor U zou
beginnen met de minst aangename van uw functies : naar uw
procureur-generaal luisteren » (40).
Nu het minst aangename reeds voorbij is, vorder ik met
gerust gemoed, voor de Koning, dat het Hof zijn werkzaamheden van het nieuwe gerechtelijk jaar aanvat.

(40) Het Hof van Verbreking. Oorsprong en aard, blz. 47.

-

19-

Lijst van de belangrijkste afkortingen

A.A.:
A.C.:

A.P.R.:
A.R.:
Arr.R. v.St. :
art., artt. :
aug.:
Ben.GH.:
Ben.Jur.:
B.J.:
Bosw.:
B.R.H.:
B.S.:
Bull.:
B.V.:
B.V.B.A.:
B.W.:

CA.O.:
Cass.,:
Com.V.:
Com.V.Aand. :
concl.:
C.V.:
dec.:
Deer.:
Decr.D.Gem.:
Decr.Fr.Gem. :
Decr.Vl.:
Decr.W.Gew. :
De Verz.:
e.a.:
E.E.G.:

Arresten Arbitragehof.
Arresten Hof van Cassatie.
Algemene Praktische Rechtsverzameling.
Algemene Rol.
Arresten Raad van State.
artikel, artikelen.
augustus.
Benelux-Gerechtshof.
Benelux-Gerechtshof-Jurisprudentie.
Belgique Judiciaire.
Boswetboek.
Belgische Rechtspraak in Handelszaken.
Belgisch Staatsblad.
Bulletin des arrets de la Cour de cassation.
besloten vennootschap (naar Nederlands recht).
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Burgerlijk Wetboek.
collectieve arbeidsovereenkomst.
cassatiearrest - arret de la Cour de cassation.
commanditaire vennootschap.
commanditaire vennootschap op aandelen.
conclusie.
coi:iperatieve vennootschap.
december.
decreet.
decreet Duitstalige Gemeenschapsraad.
decreet Franse Gemeenschapsraad.
decreet Vlaamse Raad.
decreet Waalse Gewestraad.
De Verzekering.
en litisconsorten, en anderen.
Europese Economische Gemeenschap (oude benaming).

E.G.:
. e.v.:
E.V.R.M.:
feb.:
Gec.W.:
Gedr.St.:
Gem.regl.:

20-

Europese Gemeenschappen.
en volgende .
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
februari.
gecoi:irdineerde wetten.
Gedrukte Stukken (Kamer, Senaat, .. .).

Ger.W.:

gemeentereglement.
Gerechtelijk Wetboek.

Gw.:
Hand.:

Grondwet.
Handelingen (Kamer, Senaat, .. .).

H.v.J.:
I.V.B.P.R. :

Hof van Justitie E.G.
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke
Rechten.
januari.

jan.:
J.T.:
J.T.T.:

Jur.H.v.J.:
K.B.:

Kh.:
L.V.:
M.B.:
Mil.Sv.:
Mil.Sw.:
nov.:
N.V.:
O.C.M.W.:
o.g.v.:
okt.:
o.m.:
O.M.:
Ord.Br.H.G.:

Pand.:
Pand.per.:
Pas.:
Pasin.:
Prov.regl.:
P.V.B.A.:
Rb.E.G.:

Journal des Tribunaux.
Journal des Tribunaux du Travail.
Jurisprudentie Hof van Justitie E.G.
koninklijk besluit.
zie: W.Kh.
landbouwvennootschap.
ministerieel besluit.
Wetboek Militaire Strafvordering.
Militair Strafwetboek.
november.
naamloze vennootschap.
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
op grand van.
oktober.
onder meer.
openbaar ministerie.
ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Pandectes Belges.
Pandectes periodiques.

Pasicrisie.
Pasinomie.
provinciereglement.
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oude benaming).
Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese
Gemeenschappen.

- 21R.C.J.B.:
Rev.dr.pr'm. :
R.G.A.R.:
R.P.D.B.:
R.W.:
R.v.St.:
sept.:
S.E.W.:
Sv.:
Sw.:

t.:
T.B.H.:
T.B.P.:
T.P.R.:
Veldw.:
Verz.Arr. R.v.St.:
vgl.:
V.O.F.:
Vr. en Antw. :
V.T.Sv.:
V.Z.W.:
W.:
W.B.T.W.:
W.I.B.:
W.I.G.B.:
W.Kh.:
W.Reg.:
W.Succ.:
W.Zeg.:

Revue critique de jurisprudence beige.
Revue de droit penal et de criminologie.
Revue gr'merale des assurances et des responsabilites.
Repertoire pratique du droit beige.
Rechtskundig Weekblad.
Raad van State.
september.
Sociaal-economische Wetgeving - Tijdschrift voor
Europees en economisch recht.
Wetboek van Strafvordering.
Strafwetboek.
tegen.
Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht.
Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek
Recht.
Tijdschrift voor Privaatrecht.
Veldwetboek.
zie : Arr.R. v.St.
vergelijk.
vennootschap onder firma.
Vragen en Antwoorden.
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
vereniging zonder winstoogmerk.
wet.
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Wetboek van de Inkorristenbelastingen.
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen.
Wetboek van Koophandel.
Wetboek van Registratierechten.
Wetboek van Successierechten.
Wetboek van Zegelrechten.

-

23-

Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten
Aile verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd

Alcoholwet
Apothekerswet
A.R.A.B. (Algemeen Reglement
Arbeidsbescherming)
Arbeidsartsenwet
Arbeidsongeschiktheidsbesluit
Zelfstandigen
Arbeidsongevallenwet
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
Arbeidsovereenkomstenwet
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden
Arbeidsovereenkomstenwet
Sportbeoefenaars
Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden
Arbeidsreglementenwet
Arbeidswet

gecoi:irdineerde wetten van 12 juli 1978.
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967.
Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 september 1947.
wet van 28 december 1977.
koninklijk besluit van 20 juli 1971.
wet van 10 april 1971.
wet van 3 juli 1967.
wet van 3 juli 1978.
gecoi:irdineerde wetten van 20 juli 1955.
wet van 24 februari 1978.
wet van 10 maart 1900.
wet van 8 april 1965.
wet van 16 maart 1971.
wet van 26 juni 1963.
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november ... 967.
wet van 22 juni 1981.

Architectenwet
Artsenwet
Auteurswet
Avondsluitingswet
Bedrijfsorganisatiewet

wet van 24 juli 1973.
wet van 20 september 1948.

Benelux-Merkenwet
Beroepsziektenwet
Bestaansminimumwet
Bijzondere Wet Arbitragehof
C.A.O.-wet
Chequewet
C.I.M.-Verdrag
C.M.R.-Verdrag
Dienstplichtwet
Douane en Accijnzenwet

wet van 30 juni 1969.
gecoordineerde wetten van 3 juni 1970.
wet van 7 augustus 1974.
wet van 6 januari 1989.
wet van 5 december 1968.
wet van 1 maart 1961.
Verdrag van 7 februari 1970.
Verdrag van 19 mei 1956.
gecoordineerde wetten van 30 april 1962.
gecoi:irdineerde wetten van 18 juli 1977.

- 24Dronkenschapwet
E.E.G.-Verdrag

besluitwet van 14 november 1939.
Verdrag van 25 maart 1957.

E.E.G.-verordening 1408/71 Sodale Zekerheid

verordening van 14 juni 1971.

E.E.G.-verordening 574172 Sodale Zekerheid

verordening van 21 maart 1972.

Executieverdrag
Faillissementswet

Verdrag van 27 september 1968.

Feestdagenwet
Financieringshuurwet
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen
Geluidshinderwet
Geneeskundewet
Gewetensbezwaardenwet
Gezinsbijslagenwet Zelfstandigen

wet van 18 april1851.
wet van 4 januari 1974.
koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967.
wet van 27 februari 1987.
wet van 18 juli 1973.
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.
gecoiirdineerde wetten van 20 februari 1980.
wet van 29 maart 1976.

Gezondheid en Veiligheidswet
Handelshuurwet

wet van 10 juni 1952.

Handelspraktijkenwet
Handelsvertegenwoordigerswet
Huurwet

wet van 14 juli 1971.
wet van 30 juli 1963.
wet van 10 april 1975.

Hypotheekwet
IJkwet
Jachtwet

wet van 16 december 1851.
wet van 16 juni 1970.
wet van 28 februari 1882.

J eugdbeschermingswet
Kinderbijslagwet Werknemers

wet van 8 april 1965.
gecoiirdineerde wetten van 19 december 1939.

Krankzinnigenwet
Leerlingwezenwet

wet van 18 juni 1850.

Leur handelwet
Luchtvaartwet
Mijnwet
Minder-validenwet Sodale Reclassering
Minder-validenwet Tegemoetkomingen

wet van 30 april 1951.

wet van 19 juli 1983.
koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939.
wet van 27 juni 1937.
gecoiirdineerde wetten van 15 september 1919.
wet van 16 april 1963.
wet van 27 juni 1969.

O.C.M.W.-wet

wet van 8 juli 1976.

Onteigeningswet
Onteigeningswet Autosnelwegen
Pachtwet
Pensioenwet Werknemers

wet van 26 juli 1962.
wet van 26 juli 1962.
wet van 4 november 1969.
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967.

Pensioenwet Zelfstandigen

koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967.

Probatiewet

wet van 29 juni 1964.

-

25-

Programmawet 1976
Programmawet 1978

wet van 5 januari 1976.

Sluitingswet

wet van 28 juni 1966.

Sluitingsfondswet
Sociale-Documentenwet
Sociale-Zekerheidswet Mijnwerkers

wet van 22 december 1977.
wet van 30 juni 1967.
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978.
besluitwet van 10 januari 1945.

Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969
Sociale-Zeker heidswet Zelfstandig en

wet van 27 juni 1969.

Taaldecreet
Taalwet Bestuurszaken

decreet van 19 juli 1973.
gecoordineerde wetten van 18 juli 1966.

Taalwet Gerechtszaken
Uitleveringswet
Vakantiewet

wet van 15 juni 1935.
wet van 15 maart 1874.
gecoordineerde wetten van 28 juni 1971.

Vakbondswet Overheidspersoneel
Vennootschappenwet

wet van 19 december 1971.

Verdrag Benelux-Gerechtshof

Verdrag van 31 maart 1965.
Verdrag van 4 november 1950.

Verdrag Rechten van de Mens
Vervoerwet
Verzekeringswet

koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.

gecoordineerde wetten van 30 november 1935.

Vreemdelingenwet
W.A.M.-wet

wet van
wet van
wet van
wet van

Wapenwet
Wegverkeersreglement

wet van 3 januari 1933.
koninklijk besluit van 1 december 1975.

Wegverkeerswet
Werkloosheidsbesluit

gecoordineerde wetten van 16 maart 1968.

Wet Administratieve Geldboeten
Wet Bescherming Loon
Wet Bescherming Maatschappij
Wet Economische Herorientering
Wet Gerechtelijk Akkoord
Wet Giftige Afval
Wet Kleine Nalatenschappen
Wet Prestaties Algemeen Belang
Wet Prive-milities
Wet Raad van State
Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw

25 augustus 1891.
11 juni 1874.
15 december 1980.
1 juli 1956.

koninklijk besluit van 20 december 1963.
wet van 30 juni 1971.
wet van 12 april 1965.
wet van 1 juli 1964.
wet van 4 augustus 1978.
gecoordineerde wetten van 29 september 1946.
wet van 22 juli 1974.
wet van 6 mei 1900.
wet van 19 augustus 1948.
wet van 29 juli 1934.
gecoordineerde wetten van 12 januari 1973.
wet van 29 maart 1962.

-
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Wet Sociale Promotie
Wet Voorlopige Hechtenis

wet van 1 juli 1963.
wet van 20 april1874.

Wisselbriefwet
Zeewet
Z.I.V.-wet

wet van 10 augustus 1953.
wet van 21 augustus 1879.
wet van 9 augustus 1963.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
1991-1992
(september 1991 toL 31 december 1992)

Nr. 1
2•

KAMER -

3 september 1991

ARBEID -

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ARBEIDSBESCHERMING A.R.A.B. RUBRIEK 3 (16} VAN LITTERA A, HOOFDSTUK II,
B, TITEL I - AFSTANDSBEPALING « OP MINDER DAN 300 M VAN EEN WOONGEBIED » DRAAGWIJDTE.

De bepaling van rubriek 3 {16} in littera
A van hoofdstuk II, B, van titel I van
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming krachtens welke
vergunningsplichtig zijn onder meer
inrichtingen bestemd voor het fokken
en het vetmesten van gevogelte en voor
de produktie van eieren, die, naar gelang van de ontwerp-gewestplannen,
eventueel aangevuld door gemeenteJijke plannen, gevestigd zijn 1° in de
woongebieden met een Jandelijk karakter en 2J' in de agrarische gebieden,
bosgebieden en groengebieden op minder dan 100 m van een woonuitbreidingsgebied of op minder dan 300 m
van een woongebied, en die meer dan
500 stuks hebben, dient begrepen te
worden in die zin dat de afstandsbepaling « op minder dan 300 m van een
woongebied » geldt ten opzichte van
een woongebied, oak al is het een
woongebied met een landelijk karakter.
(VERBIEST E.A. T. HOLEMANS}
ARREST

(A.R. nr. 4562)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 april 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 2 en 5 van het koninklijk besluit
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen,
artikel 1, A, van het koninklijk besluit
van 17 september 1976 tot wijziging van
hoofdstuk II, B, van titel I van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, oorspronkelijk vastgesteld bi~
besluiten van de Regent van 11 februan
1946 en 27 september 1947, vervolgens
gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 1977 tot wijziging
van hoofdstuk II, B, van titel I van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 1 juni 1977 tot wijziging van hoofdstuk II, B, van titel I
van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming en door artikel 2
van het koninklijk besluit van 14 oktober
1977 tot wijziging van hoofdstuk II, B,
van titel I van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming,
doordat het arrest vaststelt dat « de
beklaagde niet betwist dat zijn in de tenlastelegging vermelde inrichting (met ongeveer 12.000 legkippen), bestemd voor
de produktie van eieren, gelegen is (in)
een agrarisch gebied (en) dat de inrichting zich bevindt op minder dan 300 meter van een woongebied met landelijk
karakter »; het arrest verder terecht
vaststelt dat voor het beantwoorden van
de vraag of een inrichting die is gelegen
in agrarisch gebied en op minder dan
300 meter van een woongebied met landelijk karakter al dan niet is gelegen
« op minder dan (300 m) van een woongebied » in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 september 1976,
moet worden uitgegaan van de begripsomschrijvingen in het koninklijk besluit
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen;
het arrest in dat verband overweegt dat
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« wat betreft de (hier) gestelde vraag nopens de onderworpenheid aan enige met
betrekking tot de vervolgde feiten relevante vergunning, (het woongebied met
landelijk karakter) aan dezelfde regels
onderworpen is als voornoen1d agrarisch
gebied >>; het bestreden arrest verder
overweegt dat: « ( •.. ) teneinde de strafrechtelijke aansprakelijkheid van beklaagde met betrekking tot het hem ten
laste gelegde feit te beoordelen, derhalve
moet worden uitgemaakt of met het in
voormeld K.B. d.d. 17.9.1976 vermelde
"woongebied" worden bedoeld: ofwel alle "woongebieden" zoals vermeld in het
K.B. d.d. 28.12.1972 onder art. 2.1, ofwel
alle woongebieden behalve de woonuitbreidingsgebieden, zijnde "woongebieden " zoals vermeld in het K.B. d.d.
28.12.1972, onder art. 2.1.0, ofwel de
woongebieden met uitsluiting van de
"woongebieden met een landelijk karakter " zoals vermeld in het K.B. d.d.
28.12.1972, onder art. 2.1.2.2; ( ... ) duidelijk
is dat de woongebieden vermeld onder
artikel 2.1 niet zijn bedoeld nu in hetzelfde artikel van het A.R.A.B. een andere
afstand (100 meter) is aangegeven met
betrekking tot een " onderverdeling " van
deze woongebieden, namelijk de woonuitbreidingsgebieden; ( ... ) in tegenstelling
met de thesis terzake van de (eisers) en
de interpretatie gegeven in een brief d.d.
16.7.1985 van de Gemeenschapsminister
van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs, de woongebieden vermeld in artikel
2.1.0 - waartoe de "woongebieden met
een landelijk karakter" (art. 2.1.2.2) behoren - niet kunnen zijn bedoeld gezien
in dat geval voormeld artikel van het
A.R.A.B. deels zinloos zou zijn; ( ... ) immers voormeld A.R.A.B.-artikel eveneens
betrekking heeft op voormelde inrichtingen " gelegen in woongebieden met een
landelijk karakter" zodat, indien men
voormelde thesissen zou aankleven, zou
zijn bepaald door de wetgever dat een
inrichting gelegen in een " woongebied
met landelijk karakter" (artikel 2.1.2.2)
gelegen op minder dan 300 meter van
(onder meer) een "woongebied met lande!ijk karakter" (art. 2.1.2.2) vergunningsplichtig zou zijn; ( ... ) derhalve vaststaat dat "woongebieden behoudens deze met een landelijk karakter" zijn
bedoeld "; het bestreden arrest bijgevolg
besluit dat de tenlastelegging niet is bewezen;

terwijl, overeenkomstig artikel 1 van
het koninklijk besluit van 17 september
1976 tot wijziging van hoofdstuk II, B,
van titel I van het Algemeen Reglement

Nr. 1

voor de Arbeidsbescherming, zoals achtereenvolgens gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 april 1977, 1 juni 1977
en 14 oktober 1977, vergunningsplichtig
zijn in klasse 2 : « Inrichtingen bestemd
voor het fokken of het vetmesten van gevogelte en voor de produktie van eieren,
gevestigd, naargelang de ontwerp-gewestplannen, eventueel aangevuld door
gemeentelijke plannen; ( ... ) b) in de
woongebieden met een landelijk karakter en in de agrarische gebieden (bosgebieden en groengebieden (K.B. 1 juni
1977)) op minder dan 100 m van een
woonuitbreidingsgebied of op minder
dan (300 m) van een woongebied, in de
parkgebieden en in de bufferzones, of
(op minder dan 500 m van een drinkwaterwinning (K.B. 1 juni 1977)), en die
meer dan 500 stuks hebben »; en terwijl
artikel 2 van het in het middel vermeld
koninklijk besluit van 28 december 1972
bepaalt dat de gronden worden ingedeeld
in onder meer woongebieden en dat die
woongebieden verder kunnen worden onderverdeeld in « 1.0. Woongebieden; 1.1.
Woonuitbreidingsgebieden; 1.2. Bovendien kan het plan, in overdruk over voornoemde gebieden de volgende nadere
aanwijzingen bevatten: ( ... ) 1.2.2. woongebieden met een landelijk karakter »;
deze indeling door artikel 5 van dit koninklijk besluit van 28 december 1972
wordt hernomen met dien verstande dat
de nadere aanwijzingen enkel « aangaande de woongebieden " kunnen worden
gegeven; uit de artikelen 2 en 5 van het
koninklijk besluit van 28 december 1972
derhalve blijkt dat de wetgever een onderscheid heeft gemaakt tussen woonuitbreidingsgebieden enerzijds en (gewone)
woongebieden anderzijds waarbij met
betrekking tot deze laatste nadere aanwijzingen kunnen worden gegeven, onder meer met betrekking tot het landelijk karakter ervan, en terwijl artikel 1
van het in het middel genoemd koninklijk. besluit van 17 september 1976 derhalve niet anders kan worden ge!nterpreteerd dan in de zin dat het begrip
woongebied ook betrekking heeft op
woongebieden waarbij het landelijk karakter als nadere aanwijzing is gegeven;
de inrichting die in agrarisch gebied is
gelegen derhalve overeenkomstig dit ::trtikel 1 vergunningsplichtig is van zodra
de inrichting meer dan 500 stuks heeft
en gelegen is op minder dan 300 m van
een woongebied met een landelijk karakter; de vereiste dat de inrichting gelegen
is op minder dan 100 m van een woonuitbreidingsgebied of op minder dan 300 m

Nr. 2

3

HOF VAN CASSATIE

van een woongebied overigens enkel
geldt ten aanzien van inrichtingen die in
agrarische gebieden, bosgebieden of
groengebieden zijn gelegen, doch niet
ten aanzien van inrichtingen die in een
woongebied met een landelijk karakter
zijn gelegen, zodat het arrest, door de
tenlastelegging als niet bewezen te verklaren op grond dat inrichtingen die in
een agrarisch gebied zijn gelegen en op
minder dan 300 m afstand van een woongebied met landelijk karakter niet vergunningsplichtig zijn, hoewel het woongebied met een landelijk karakter overeenkomstig de genoemde wetsbepalingen
tevens een woongebied is, de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat krachtens de bepalingen van rubriek 3 (16) van littera A van hoofdstuk II, B, van titel I
van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming, gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 11
september 1970, 17 september 1976,
6 april 1977 en 1 juni 1977, vergun- ningsplichtig zijn onder meer : « inrichtingen bestemd voor het fokken
of het vetmesten van gevogelte en
voor de produktie van eieren, gevestigd naargelang de ontwerp-gewestplannen, eventueel aangevuld door
gemeentelijke plannen: ( ... ) b) in de
woongebieden met een landelijk karakter en in de agrarische gebieden,
bosgebieden en groengebieden op
minder dan 100 meter van een
woonuitbreidingsgebied of op minder dan 300 meter van een woongebied, in de parkgebieden en in de
bufferzones of op minder dan 500
meter van drinkwaterwinningsgebied of waterloop, dienstig voor
drinkwaterbevoorrading,
en
die
meer dan 500 stuks hebben »;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat verweerders inrichting ongeveer 12.000 kippen bevat,
die bestemd zijn voor de produktie
van eieren, gelegen is in een agrarisch gebied en zich bevindt op minder dan 300 meter van een woongebied met landelijk karakter;
Overwegende dat de ap pelrechters
voormelde westbepaling schenden
nu zij zeggen dat de woorden « op
minder dan 300 m van een woonge-

bied » dienen te worden verstaan
met de toevoeging « behoudens deze
met landelijk karakter », aldus aan
die bepalingen een uitzondering toevoegend die zij niet bevatten;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vorderingen van de eisers tegen verweerder; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak het Hof van Beroep !e Antwerpen.
3 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h . De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaat: mr. De
Gryse.
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3 september 1991

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAF·
ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - AL·
GEMEEN, BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen de beslissingen van de raadkamer waarbij wordt bevolen dat de
stukken van het onderzoek, met inbegrip van de staat van overtuigingsstukken en van de processen-verbaal waarbij het bestaan van de aan eiser ten
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laste gelegde misdaden wordt vastgesteld, door de procureur des Konings
onverwijld dienen te worden toegestuurd aan de procureur-generaal en
een beschikking tot gevangenneming
wordt verleend, nu die beslissingen
krachtens de wet onderworpen zijn
aan de controle van het hof van beroep waaronder de raadkamer ressorteert (1). (Artt. 221 tot 239 Sv.)
(CHUI LI)

(A.R. nr. 5839)
3 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal.

4° VERJARING

BELASTINGZAKEN DOUANE EN ACCIJNZEN - VERJARING VAN
DE RECHTSVORDEHING TOT BETALING VAN
DE ONTDOKEN RECHTEN- TERMIJN.

1° en 2° Inzake douane en accijnzen is
de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten een
rechtsvordering die samengaat met de
strafvordering maar daarvan volledig
los staat en niet onderworpen is aan
de regels inzake verjaring van de
strafvordering; de verjaring van de
strafvordering leidt dus niet tot de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering (1). (Art. 283 Douane en Accijnzenwet.)
3° en 4° De rechtsvordering van de admi-

nistratie tot betaling van de ontdoken
rechten inzake douane en accijnzen
verjaart door verloop van dertig jaar.
(Art. 2262 B.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BAHONE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8985)

Nr. 3
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1° DOUANE EN ACCIJNZEN -

VEHJARING VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLGEN T.A.V. DE VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN.

2° VERJARING -

BELASTINGZAKEN DOUANE EN ACCIJNZEN - VERJARING VAN
DE STRAFVOHDERING - GEVOLGEN T.A.V. DE
VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING TOT
BETALING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN.

3° DOUANE EN ACCIJNZEN -

VERJARING VAN DE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN - TERMIJN.

Noot arrest nr. 2 :
(1) Cass., 16 jan. 1978-79, A.C., 556.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1991 in het
Duits gewezen door het Hof van Beroep te Luik en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening;
Gelet op de op 28 mei 1991 door
de eerste voorzitter van het Hof gewezen beschikking waarbij wordt
beslist dat de rechtspleging ter zitting in het Frans zal worden gevoerd;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering:
Over het eerste middel: schending van
artikel 283 van het koninklijk besluit van
18 juli 1977 houdende coi:irdinatie van de
algemene bepalingen inzake douane en
Noot arrest nr. 3 :
(1) Zie Cass., 12 dec. 1985, A.R. nr. 7373
(A.C., 1985-86, nr. 254); 23 sept. 1987, A.R. nr.
5857 (ibid., 1987-88, nr. 50), en 20 feb. 1990,
A.R. nr. 3175 (ibid., 1989-90, nr. 371).
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accijnzen, bekrachtigd door de wet van 6
juli 1978 (artikel 249 van de wet van 26
augustus 1822),

doordat het bestreden arrest, na voor
recht te hebben gezegd dat de strafvordering verjaard was, geen uitspraak doet
over de burgerlijke rechtsvordering van
eiser tot betaling van de invoerrechten
op de goederen die hij had ingevoerd
zonder de vereiste aangifte te doen en
zonder die rechten te voldoen,
terwijl volgens artikel 249 van de algemene wet van 26 augustus 1822 inzake
douane en accijnzen, thans artikel 283
van het koninklijk besluit van 18 juli
1977 houdende coi:irdinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd door artikel 1 van
de wet van 6 juli 1978, de terugvordering
van de ontdoken rechten een burgerlijke
rechtsvordering is, die samengaat met de
strafvordering, doch daarvan volledig gescheiden is, en die niet onder de toepassing valt van de regels betreffende de
verjaring van de strafvordering; de door
de feitenrechter vastgestelde verjaring
van de strafvordering dus niet de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering
tot gevolg heeft; de burgerlijke rechtsvordering van de administratie tot betaling
van de ontdoken rechten, ofschoon zij
ontstaat naar aanleiding van het wanbedrijf onwettige invoer, niet voortvloeit
uit het misdrijf doch rechtstreeks gegrond is op de wet die de bepaling van
die rechten voorschrijft; die rechtsvordering krachtens artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek verjaart door verloop
van dertig jaren; het ho£ van beroep dus
verplicht was uitspraak te doen over de
rechtsvordering van eiser tot betaling
van ontdoken rechten :

Overwegende dat verweerder op
28 april 1989, op vervolging van elser, is gedagvaard uit hoofde van
het feit dat hij op 31 augustus 1985
te Eynatten onwettig goederen heeft
ingevoerd, ten einde te worden veroordeeld, onder meer tot betaling
van een geldboete van tweemaal de
waarde van die goederen, tot voldoening van de invoerrechten, verhoogd
met de verwijlintresten, en tot het
vertonen van die goederen met het
oog op verbeurdverklaring of, in geval van niet-vertoning, tot betaling
van de tegenwaarde ervan;
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Overwegende dat het bestreden
arrest vaststelt dat meer dan drie
jaar verlopen zijn sedert de laatste
verjaringstuitende daad, zijnde de
brief van 12 maart 1987 van de administratie der douane, de strafvordering verjaard verklaard, doch
geen uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van eiser,
die nochtans op op hetzelfde ogenblik als de strafvordering en v66r de
verjaring van die vordering was ingesteld;
Overwegende dat krachtens artikel 283 van de algemene bepalingen
inzake douane en accijnzen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 18
juli 1977, bekrachtigd door de wet
van 6 juli 1978, de burgerlijke
rechtsvordering tot terugbetaling
van de ontdoken rechten weliswaar
samengaat met de strafvordering,
doch daarvan volledig gescheiden
blijft en niet onder de toepassing
valt van de regels betreffende de
verjaring van de strafvordering; dat
dus de verjaring van de strafvordering niet de verj aring van de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg
he eft;
Overwegende dat de rechtsvordering van de administratie tot terugbetaling van de ontdoken rechten
inzake douane en accijnzen, overeenkomstig artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek, verjaart door
verloop van dertig jaar;
Overwegende dat, ofschoon te dezen de strafvordering verjaard was,
het hof van beroep uitspraak moest
doen over de burgerlijke rechtsvordering van eiser;
Dat het middel gegrond is;
III. ...

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat
uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van eiser; verwerpt de voorziening voor het overi-
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ge; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in twee derde
van de kosten van zijn voorziening
en veroordeelt verweerder in het
overige gedeelte van die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het anders samengestelde Hof van
Beroep te Luik, rechtdoende in het
Duits.
4 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

1o en 2° Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis niet in hager beroep is gekomen, kan de appelrechter, die uitspraak doet op het hager beroep van
bet O.M. tegen het op verzet van de
beklaagde gewezen vonnis, de door bet
verstekvonnis uitgesproken straf niet
verzwaren (1). (Artt. 187, 188, 202 en
203 Sv.)
3° Het appelgerecht, dat de door de eerste rechter uitgesproken politiegeldboeten vervangt door een correctionele
geldboete, verzwaart aldus de straf,
zelfs als het bedrag van die geldboete
het totaal bedrag van de door de eerste rechter opgelegde geldboeten niet
te boven gaat (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE VAN KERCKHOVE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9198)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
Nr. 4
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN RET O.M. NIET IN HOGER BEROEP IS
GEKOMEN- VERZET VAN DE BEKLAAGDEVONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP
VAN RET O.M. TEGEN DAT VONNIS - BESLISSING OVER DAT HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN
STRAF- WETTIGHEID.

2° VERZET -

BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN RET O.M. NIET IN HOGER
BEROEP IS GEKOMEN- VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP VAN RET O.M. TEGEN DAT VONNIS - VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK
UITGESPROKEN STRAF - WETTIGHEID.

3° STRAF -

VERVANGING VAN VERSCHILLENDE POLITIEGELDBOETEN DOOR EEN CORRECTIONELE GELDBOETE - STRAFVERZWARING.

« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de Minister van Justitie
hem bij schrijven van 7 mei 1991,
Bestuur voor burgerlijke en criminele zaken, nr. 7/SDP/CAN/648 - JD/
CM.37, ermee belast heeft bij het
Hof, overeenkomstig artikel 441 van
het Wetboek van Strafvordering,
aangifte te doen van het op 30
maart 1990 door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi in hoger beroep gewezen en in kracht van gewijsde gegane vonnis, in zoverre dat
vonnis de genoemde Van Kerckhove
Vincent, geboren op 3 april 1970, te
La Hestre, wonende te Chapelle-lezHerlaimont (Godarville), rue de Ni-

(1) Zie Cass., 4 okt. 1989, A.R. nr. 7500 (A.C.
1989-90, nr. 74).
(2) Cass., 18 maart 1975 (A.C., 1975, 806).
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velles 121, wegens de telastleggingen A (artikel 8.3, tweede lid, van
het Wegverkeersreglement), B (artikel 10.1.1° van dat reglement) en C
(artikel 10.1.3° van dat reglement)
veroordeelt tot een enkele geldboete
van dertig frank (of tot een vervangende gevangenisstraf van acht dagen).
Wegens elk van dit ten laste gelegde feiten was beklaagde op 18 oktober 1989 door de Politierechtbank
te Seneffe bij verstek veroordeeld
tot een geldboete van tien frank (of
een vervangende gevangenisstraf
van twee dagen). Tegen dat vonnis
had hij verzet gedaan en het openbaar ministerie had geen hoger beroep ingesteld.
Wanneer het openbaar ministerie,
zoals te dezen, geen hoger beroep
heeft ingesteld tegen het verstekvonnis, mag de appelrechter bij de
uitspraak op het hoger beroep van
het openbaar ministerie tegen het
op verzet gewezen vonnis de bij het
verstekvonnis uitgesproken straf
niet verzwaren. Het appelgerecht,
dat de door de eerste rechter uitgesproken politiegeldboeten vervangt
door een correctionele geldboete,
verzwaart aldus de straf, ook al gaat
het bedrag van die geldboete het totaalbedrag van de door de eerste
rechter uitgesproken geldboete niet
te boven.
De door het vonnis van 30· maart
1990 wegens de telastleggingen A, B
en C uitgesproken veroordeling is
dus onwettig.
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perkte zaak te verwijzen naar een
andere
correctionele
rechtbank,
rechtdoende in hoger beroep.
Brussel, 5 juni 1991.
Voor de procureur-generaal,
De eerste advocaat-generaal,
(get.) J. Velu. »
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van die vordering; vernietigt het aangegeven vonnis, dat op 30 maart 1990 in hoger
beroep is gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi, in
zoverre het Vincent Van Kerckhove
wegens de telastleggingen A, B en C
veroordeelt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
4 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal.

Nr. 5
1e

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het
aangegeven vonnis te vernietigen, in
zoverre het Vincent Van Kerckhove
wegens de telastleggingen A, B en C
veroordeelt, te bevelen dat van het
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en de aldus be-

KAMER -

5 september 1991

GENEESKUNDE -

ORDEN - ORDE VAN
APOTHEKERS LIJST VAN DE ORDE INSCHRIJVING - PROCEDURE - RAAD VAN
BEROEP - BESLISSING - WEIGERING - VEREISTE MEERDERHEID.

Art. 35, tweede lid, K.B. 29 mei 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking der Raden van de Orde van Apothekers wordt geschonden door de
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raad van beroep die, bij gewone meerderheid, de inschrijving van een apotheker op de lijst van de orde weigert
zolang de insclJrijving van die apotheker op de lijst van de Orde van Geneeslleren bellouden blijft; een dergeJijke beslissing vereist een tweederdemeerderheid.
(V ... T ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)

(A.R. nr. 7485)

5 september 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael
advocaat-generaal - Advocaten : mrs:
Verbist en De Bruyn.

Nr. 6
1e

Y.AMER -

QD

september 1991

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN INSCHRIJVING IN BET REGISTER VAN BEWARING DER HYPOTHEKEN - NIET IN RECHTE
OF VOOR NOTARIS ERKENDE ONDERHANDSE
AKTE VAN VERKOOP VAN EEN ONROEREND
GOED - EIS TOT VERNIETIGING.

De eis tot vernietiging van de rechten
voortvloeiend uit een niet in rechte of
voor notaris erkende onderhandse akte tot vaststelling van de verkoop van
een onroerend goed, moet niet worden
ingeschreven in het daartoe bestemd
register van bewaring der hypotheken
(1). (Artt. 1, 2, 3, Hypotheekwet.)

(1) Zie cone!. O.M.

Nr. 6

(MICHIELS, ANTONISSEN T. VAN LOOY)

Advocaat-generaal De Swaef heeft in
substantia gezegd:
De feitelijke omstandigheden ter zake
kunnen als volgt worden samengevat:
De partijen Swaegers en Sleeckx sloten een onderhands verkoopcompromis
met Michiels en Antonissen, waarbij
eerstgenoemden een onroerend goed verkochten aan de tweeden.
Ingevolge allerlei moeilijkheden weigerden Michiels en Antonissen achteraf
het verlijden van de notarii:He akte.
Een procedure werd daarop ingesteld
door Swaegers en Sleeckx, die echter in
de loop van het geding failliet werden
verklaard. Hun curator zette het geding
voort, wijzigde de vordering die er voorheen toe strekte de notarii:He akte te
doen verlijden, in een eis tot ontbinding.
Deze eis werd gegrond verklaard door de
eerste rechter en die beslissing werd bevestigd door de appelrechters. Hiertegen
komen Michiels en Antonissen dan in
cassatie.
Als enig middel wordt de schending
van artikelen 1 en 3 Hypotheekwet aangevoerd, omdat het bestreden arrest beslise dat het voorschrift van artikel 3 van
de Hypotheekwet, krachtens hetwelk
geen eis strekkende tot vernietiging of
tot herroeping van rechten, voortvloeiende uit a.kten die aan een overschrijving
onderworpen zijn, ontvankelijk is dan na
vermelding op de kant van de desbetreffende titel, slechts van toepassing is op
akten die zelf aan overschrijving onderworpen zijn, wat niet het geval is voor
een onderhands verkoopcompromis.
Volgens eisers in cassatie zijn echter
alle vorderingen die strekken tot vernietiging of herroeping van aan overschrijving onderworpen akten, dat wil zeggen
aile akten in verband met overdracht of
aanwijzing van onroerende zakelijke
rechten in de zin van artikel 1, eerste
lid, van de Hypotheekwet, onderworpen
aan de publiciteitsvoorschriften van artikel 3, onverschillig of de akte die de titel
vormt van de verkrijging van het onroerend zakelijk recht, zelf overgeschreven
werd of zelfs maar overgeschreven kon
worden.
De gewijzigde vordering van verweerder, zoals vervat in diens conclusie, diende, aldus eisers, wei degelijk in de registers van de hypotheekbewaring te worden vermeld, zodat het hof van beroep
niet zonder niskenning van artikel 3,
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eerste lid, van de Hypotheekwet heeft
kunnen beslissen dat de vordering tot
ontbinding van een onderhands verkoopcompromis niet diende vermeld in de registers van hypotheekbewaring, en derhalve ontvankelijk was.
De hier gestelde rechtsvraag is dus of
de vordering tot ontbinding van een onderhands verkoopcompromis dat zelf
niet overgeschreven werd noch dat kon
worden, toch moet worden ingeschreven
overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet,
opdat de rechter zulke vordering ontvankelijk zou kunnen verklaren. Uw Hof
heeft inzonderheid in twee arresten dit
probleem behandeld.
Het eerste arrest dateert al van 13
maart 1884 (Pas., 1884, I, 82, met conclusies van eerste advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele).
Het betrof hier een niet overgeschreven schenkingsakte waarvan de vernietiging werd gevraagd en door de feitenrechter werd toegestaan zonder dat die
vordering vooraf was ingeschreven.
Volgens het arrest van het Hof is deze
inschrijvingsverplichting
echter
van
openbare orde en geldt ze ook wanneer
de oorspronkelijke akte niet werd overgeschreven, welke ook de reden van deze
niet·overschrijving moge zijn.
De doelstelling van de wetgever toen
hij deze publiciteitsverplichtingen invoerde, betrof zijn bezorgdheid de bescherming van de rechten van derden ten voile te vrijwaren.
In het arrest van het Hof van 12 februari 1971 (A.C., 1971, 564) wordt overwogen dat de onderhandse akten, die
noch in rechte noch voor notaris erkend
werden, niet vatbaar zijn voor overschrijving zoals uit artikel 2 van de wet
van 16 december 1851 blijkt, zodat het
verweermiddel dat geen vordering uitmaakte die tot vernietiging strekte van
rechten voortvloeiende uit aan overschrijving onderworpen akten, niet
moest worden ingeschreven in het register van de hypotheekbewaarder.
De juiste draagwijdte van dit arrest
wordt door de commentatoren ervan niet
eenduidig beoordeeld. Sommigen leggen
de nadruk op het begrip « verweermiddel ,, en stippen aan dat dit niet gelijk te
stellen is met een autonome (tegen)vordering die wel gekantmeld moet worden.
(M.D., noot onder Cass., 12 feb. 1971,
Rec. Gen. Enr. Not., 1972, 279, nr. 21602.)
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De wet beoogt echter alle gevallen
waarin de eis ertoe strekt een akte die
overgeschreven werd, nietig, ontbonden,
verbroken of onbestaanbaar te doen verklaren, met het gevolg dat de overdracht
of aanwijzing van zakelijke onroerende
rechten krachtens een vonnis niet meer
bestaat en waarbij de term « eis , in brede zin moet worden opgevat. (De Page,
Dr. civil, VII, nr. 1095.)
Voor de derden tot wie de publiciteit
zich richt is het daarenboven onverschillig of de vernietiging van de akte zal tussenkomen ingevolge een autonome vordering, dan wel ingevolge een verweermiddel.
Anderen menen dat niet precies uit te
maken valt welk standpunt het Hof nu
heeft ingenomen (J.L. Ledoux, « Les Privileges et hypotheques (1967-1974) "• J.T.,
1975, 305).
Ook de rechtsleer is grondig verdeeld
over het probleem of de eis tot vernietiging moet openbaar gemaakt worden
wanneer de titel van verkrijging waarvan de vernietiging of de herroeping
wordt gevorderd, niet werd overgeschreven.
De enen verdedigen de stelling dat
zulks niet moet (Laurent, Dr. Civ., XXIX,
nr. 219); anderen daarentegen menen
van wel (De Page en Dekkers, Dr. Civ.,
VII, nr. 1100; Herinne, E., noot onder
Rb. Nijvel 13 dec. 1988, J.L.M.B., 1990,
1245). Een derde strekking ten slotte
zegt dat alleen wanneer de niet overgeschreven akte toch voor overschrijving
vatbaar is, omdat het een authentieke
akte Jato sensu is, de eis tot vernietiging
of herroeping openbaar moet worden gemaakt (Kluyskens, Burgeri. Recht, VI,
nr. 34); P. Heusterse (Overzicht van rechtspraak - voorrechten en hypotheken,
T.P.R., 1978, 1165) meent dat uw hoger
vernoemd arrest van 12 februari 1971 deze derde opinie bijtreedt.
Alleszins dient aangestipt dat de voorstanders van de absolute verplichting
tot inschrijving van de eis zich vooral
steunen op het feit dat de niet overgeschreven akte toch nog tijdens het geding zou kunnen worden overgeschreven
en dat de derden die geen kantmelding
naast die overschrijving zouden aantreffen, onwetend zouden blijven van het gevaar dat er bestaat om met de titularis
van het overgeschreven recht te contracteren.
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Terecht kan worden aangemerkt dat
dit argument overtuigend is wat de authentieke akten betreft die men zou verzuimd hebben te doen overschrijven.
Een onderhandse alde kan echter luidens artikel 2 wet 16 december 1851 niet
ter overschrijving worden aangenomen,
zodat in die gevallen geen eigenlijke
kantmelding overeenkomstig artikel 3
mogelijk is.
Het lijkt bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat de gedingvoerende partijen
v66r het einde van het proces toch de authentieke vorm zouden geven aan een
akte waarvan een van hen de nietigheid
of herroeping vordert (W. Delva, Voorrechten en hypotheken, 31).

tegenstelbaar. Om die redenen kan de
zienswijze van het bestreden arrest worden bijgetreden.
Besluit: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 7540)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, inzonderheid het eerste lid, van de Hypotheekwet
van 16 december 1851, vormend titel
XVIII van boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 4
van de wet van 8 juli 1924, en 3, inzonderheid het eerste lid, van dezelfde Hypotheekwet, zoals vervangen door artikel
2 van de wet van 10 oktober 1913,
doordat het aangevochten arrest overweegt dat de vordering van verweerder
in cassatie - oorspronkelijk eiser -, zoals gewijzigd in conclusie, er weliswaar
toe strekt de tussen de echtgenoten
Swaegers-Sleeckx en eisers gesloten verkoop te doen ontbinden, maar dat " het
voorschrift van artikel 3 van de Hypotheekwet, krachtens hetwelk geen eis
strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiend uit akten,
die aan overschrijving onderworpen zijn,
ontvankelijk is dan na vermelding op de
kant van de desbetreffende titel, slechts
van toepassing is op akten die zelf aan
overschrijving onderworpen zijn, wat
niet het geval is voor een onderhands
verkoopcompromis ", en dat "het niet betwist is dat litigieuze overeenkomst een
verkoopcompromis is ", waaruit volgt dat
de conclusie waarbij deze vordering tot
ontbinding geformuleerd werd, - valgens het hof van beroep - niet gemeld
dient te worden in de registers van hypotheekbewaring, en verweerders eis tot
ontbinding van de overeenkomst ontvankelijk verklaart,
terwijl, alle vorderingen die strekken
tot vernietiging of herroeping van aan
overschrijving onderworpen akten, dat
wil zeggen alle akten in verband met
overdracht of aanwijzing van onroerende
zakelijke rechten in de zin van artikel 1,
eerste lid van de Hypotheekwet, onderworpen zijn aan de publiciteitsvoorschrif«

Te dezen beklemtoont de voorziening
in cassatie weliswaar dat de maatstaf
om na te gaan of een vordering al dan
niet gekantmeld moet worden, afhandelijk is van de aard van de rechten waarop ze betrekking heeft; i.z. onroerende
zakelijke rechten. Dat is juist, maar ~.i.
onvolledig. De Hypohteekwet legt Immers ook de nadruk op het soort alden
die deze rechten opnemen en die kunnen
worden overgeschreven ter vrijwaring
van de belangen van derden.
Wanneer de wet voor onderhandse akten geen publiciteitsverplichting bepaalt,
omdat deze geschriften onvoldoende
waarborgen verschaffen, kan dit redelijkerwijze evenmin worden geeist voor de
eis, strekkende tot hun vernietiging of
herroeping. De parlementaire werkzaamheden en de wet van 16 december 1851,
zoals gewijzigd bij de wet van 10 oktober
1913, voorzien deze hypothese trouwens
niet (Pasin., 1851, 384-385, noot 3; 1913,
780, nr. 383).
De toepassing van de publiciteitsverplichting van artikel 3 Hypotheekwet
moet in samenlezing gebeuren, niet enkel met het bepaalde in artikel 1 maar
ook met artikel 2 Hypotheekwet. De
openbaarmaking overeenkomstig artikel
3 Hypotheekwet eisen, dan wanneer artikel 2 niet kan worden toegepast, schept
een toestand van feitelijk en juridisch
onevenwicht.
Daarenboven is t.a.v. de derden die
zonder bedrog hebben gecontracteerd, de
wettelijke bescherming die door artikel 1
Hypotheekwet wordt verleend, doorslaggevend : tot aan de overschrijving der akten van overdracht van onroerende zakelijke rechten zijn deze hun alleszins niet

Nr. 6

HOF VAN CASSATIE

ten als bedoeld in artikel 3 van de Hypotheekwet, deze openbaarmaking geschiedt door een melding in de kant van
de overschrijving van de titel van verkrijging in de registers van hypotheekbewaring, bij onmogelijkheid dezer - wegens niet-overschrijving van de titel van
verkrijging - door vermelding in de
rand van de laatst overgeschreven titel,
of zelfs door overschrijving in het register van de overschrijvingen, van zowel
het borderel waarbij de publiciteit van
de vordering gevorderd wordt, als van
het medegedeelde exploot of de medegedeelde conclusie die deze eis bevat; het
hierbij zonder belang is of de akte die titel vormt van de verkrijging van het onroerend zakelijk recht, zelf overgeschreven werd, of zelfs maar overgeschreven
kon worden, de randmelding van de vordering niet beperkt is tot de akten in authentieke vorm, die titel vormen van de
verkrijging, zodat de gewijzigde verdering van verweerder, zoals vervat in
diens conclusie, wel degelijk in de registers van de hypotheekbewaring diende
te worden vermeld, meer bepaald door
overschrijving in het register van de
overschrijvingen, van zowel het borderel
waarbij - conform artikel 84 van de Hypotheekwet - de publiciteit van de vordering gevorderd wordt, als van de medegedeelde conclusie die deze eis bevat,
en het hof van beroep niet zonder miskenning van artikel 3, eerste lid, van de
Hypotheekwet heeft kunnen beslissen
dat de vordering tot ontbinding van een
onderhands verkoopcompromis niet diende vermeld in de registers van hypotheekbewaring, en derhalve ontvankelijk
was»:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat Karel Swaegers en Julia
Sleeckx bij onderhandse verkoopakte een villa verkocht hebben aan de
eisers, dat de verkoopakte niet werd
overgeschreven, dat de curator na
het faillissement van eerstgenoemden de ontbinding heeft gevorderd
van de koop verkoop en dat die vordering niet ingeschreven was overeenkomstig artikel 3 van de Hypotheekwet;
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de Hypotheekwet, geen eis
strekkende tot vernietiging of tot
herroeping van rechten voortvloei-
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ende uit akten aan overschrijving
onderworpen door de rechter wordt
ontvangen dan na te zijn ingeschreven op de kant der overschrijving
van de titel van verkrijging waarvan
de vernietiging of herroeping gevorderd wordt en, in voorkomend geval,
op de kant der overschrijving van
de laatste overgeschreven titel;
Dat uit de bedoeling van de wetgever om de derden die door een
overschrijving zouden kunnen misleid worden, te beschermen, voortvloeit dat de verplichting tot
inschrijving slechts geldt in zoverre
de in dit artikel bedoelde akten effectief werden overgeschreven of
vatbaar waren voor een overschrijving;
Overwegende dat de appelrechters, die oordelen dat het voorschrift
van artikel 3 van de Hypotheekwet
slechts van toepassing is op akten
die zelf aan overschrijving onderworpen zijn, wat niet het geval is
voor een onderhandse verkoopakte,
hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel faalt naar recht;

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

6 september 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN PREJUDICIELE GESCHILLEN- ART. 177 E.E.G.VERDRAG - VRAAG OM UITLEGGING VAN
EEN BEPALING VAN HET VERDRAG OF VAN
DE DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP VERRICHTE HANDELINGEN UITLEGGING NOODZAKELIJK OM EEN UITSPRAAK VAN HET HOF MOGELIJK TE MAKEN.

2° MINDER-VALIDEN -

TEGEMOETKOMING - ECHTGENOOT - WERKNEMER - ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT - E.G. ARTT. 2 EN 3, VERORDENING (E.E.G.) NR.
1408/71 - UITLEGGING - PREJUDICIEEL GESCHIL - H.V.J.

1o en 2° Wanneer de uitlegging van een
bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van
een door de instellingen van de Gemeenschap verrichte handeling, zoals
de artt. 2 en 3 van verordening
{E.E.G.) nr. 1408171 van 14 juni 1971,
noodzakelijk is om een uitspraak van
het Hof van Cassatie mogelijk te maken, in casu in een zaak van het recht
van de echtgenoot van een werknemer
op een tegemoetkoming voor mindervaliden, als bedoeld in de nationale
wetgeving van een Lid-Staat, wendt
het Hof zich, in de regel, tot het Hof
van Justitie om, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak te doen (1).
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN
T. TAGHAVI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9012)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1990 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, 4 van de wet van 27 juni
1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, 7,
(1) Zie de verwlJZmgen in cone!. O.M. in
Bull. en Pas., 1992, I, nr. 7.
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48 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet
van 2 december 1957, 2 en 3 van de verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971
van de Raad van de Europese Gemeenschap, gewijzigd en bijgewerkt bij verordening nr. 2001/83 van 2 juni 1983 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden,
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen,
doordat het arrest, op een aanvraag
om een tegemoetkoming aan minder-validen die door verweerster, die de Iraanse nationaliteit bezit, is ingediend, beslist dat verweerster zich, als echtgenote
van een onderdaan van een Lid-Staat
van de Europese Economische Gemeenschap, krachtens het in artikel 3 van de
verordening nr. 2001/83 van de Raad van
de Europese Economische Gemeenschap
vastgestelde beginsel van gelijkheid van
behandeling, kan beroepen op de Belgische wetgeving inzake toekenning van
tegemoetkomingen aan minder-validen,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens de
Belgische wet aileen de Belgen gerechtigd zijn op de tegemoetkoming aan de
minder-validen (schending van artikel 4
van de wet van 27 juni 1969);
tweede onderdeel, de afschaffing door
het Verdrag van de Europese Economische Gemeenschap van elke discriminatie op grond van de nationa!iteit, aileen
voor de werknemers van de Lid-Staten
geldt (schending van de artikelen 7 en 48
van het Verdrag);
derde onderdeel, als het gaat om voordelen die uitsluitend wegens de persoonlijke toestand van de betrokkene zijn
toegekend, zonder dat er tussen deze en
de werknemer of zelfstandige een gezinsverband behoeft te bestaan, de gezinsleden van de werknemers op gelijkheid van behandeling ingevolge artikel 3
van de verordening nr. 1408/71 van de
Raad van de Europese Economische Gemeenschap, gewijzigd en bijgewerkt bij
verordening nr. 2001/83, aileen gerechtigd zijn wanneer die gezinsleden zelf onderdanen van een Lid-Staat van de Gemeenschap zijn (schending van de artikelen 1, 2 van de wet van 27 juni 1969, 2
en 3 van de verordening nr. 1408/71):

Overwegende dat het arrest zegt
dat : eiser, bij een beslissing van 21
april 1986, de aanvraag van verweerster tot toekenning van tegemoetko-
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mingen aan minder-validen afwijst;
verweerster geen onderdaan is van
een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap; haar echtgenoot, die Italiaan is, zeker sinds
januari 1983 bijdragen betaalde voor
de Belgische sociale zekerheid; verweerster sinds dan te zijnen laste is;
Overwegende dat het arrest beslist « dat wegens het beginsel inzake "gelijkheid van behandeling"
vastgesteld in artikel 3 (van de verordening (E.E.G.} nr. 1407171 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen), (verweerster), echtgenote van een onderdaan van een Lid-Staat van de
Gemeenschap, zich uit dien hoofde
kan beroepen op de Belgische wetgeving inzake toekenning van tegemoetkomingen aan de minder-validen » ;
Overwegende dat artikel 4 van de
te dezen toepasselijke wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan de minder-validen de vereisten vaststelt
voor de toekenning van de gewone
tegemoetkomingen; dat een van die
vereisten het bezit van de Belgische
nationaliteit is;
Dat de vraag is of verweerster,
krachtens de artikelen 2 en 3 van de
verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van
14 juni 1971, aan die nationaliteitsvereiste niet behoeft te voldoen, gelet op haar hoedanigheid van gezinslid van een werknemer die onderdaan is van een Lid-Staat van de
Gemeenschap;
Dat in de huidige stand van de
procedure alleen het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 177 van het
Verdrag bevoegd is om, bij wijze
van prejudici~He beslissing, over die
vraag uitspraak te doen;
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Om die redenen, schort de uitspraak op totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
bij wijze van prejudici~He beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over
de volgende vraag : Moeten de artikelen 2 en 3 van de verordening
(E.E.G.) nr. 1408/71 aldus worden
uitgelegd dat de nationale wetgeving
van een Lid-Staat houdende toekenning van een wettelijk beschermd
recht op een tegemoetkoming aan
minder-validen, van toepassing is op
de minder-valide die, zonder een onderdaan te zijn van een Lid-Staat en
zonder zich te beroepen op de hoedanigheid van werknemer, verblijft
op het grondgebied van de Lid-Staat
dat voormeld eigen recht toekent, en
gehuwd is met een werknemer die
valt onder de toepassing van de wetgeving van diezelfde Lid-Staat en
die een onderdaan is van een van
de andere Lid-Staten?; houdt de kosten aan.
9 september 1991 - 3° kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van
Heeke.
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SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
- BIJDRAGEN - WERKGEVERSBIJDRAGEN TIJDELIJKE VERMINDERING - MAATREGEL
TER BEVORDERING VAN DE TEWERKSTELLING- WERKGEVER, SCHULDENAAR VAN DE
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID BEG RIP.
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Wanneer de werkgever zijn schuld jegens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid binnen de voorgeschreven termijnen betaalt, heeft hij recht op de
wettelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid
ter bevordering van de tewerkstelling
(1). (Art. 1 wet 24 jan. 1977; artt. 8 K.B.
nr. 17 van 9 maart 1982; art. 6 K.B. nr.
111 van 15 dec. 1982; art. 4 K.B. nr. 495
van 31 dec. 1986; art. 6 K.B. nr. 498
van 31 dec. 1986; art. 126 Programmawet 30 dec. 1988.)
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
T. BRASSERIE DES HAYONS B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9092)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 13 september 1989
en 14 februari 1990 door het Arbeidshof te Luik gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 14, 17 van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 34, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 38
van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 2 en 8 van het
koninklijk besluit nr. 17 van 9 maart
1982 houdende tijdelijke vermindering
van de werkgeversbijdragen van sociale
zekerheid, ter bevordering van de tewerkstelling van jonge werkzoekenden,
doordat het bestreden arrest van 13
september 1989, alvorens recht te doen,
heeft geoordeeld dat het voor de toepassing van de vrij stelling van betaling van
bijdragen voor de sociale zekerheid, als
bedoeld in artikel 8 van het koninklijk
besluit nr. 17 van 9 maart 1982, zonder
belang was dat verweerster bij het verstrijken van het tweede kwartaal 1983
achterstallige sociale bijdragen, ten belo(1) Zie P. DENIS, Droit deJa Securite sociale,
Brussel, 1983, 4de uitg., nrs. 84 tot 88, inz. nr.
85; Mise a jour au 5 janvier 1989 de Ia cinquieme edition, Brussel, 1989, nrs. 85 tot 89.
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pe van 5.114 frank verschuldigd was, dat
enkel diende te worden nagegaan of zij
die achterstallige bijdragen binnen een
van de bij artikel 34, derde en vierde lid,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 voorgeschreven twee termijnen
heeft betaald, en doordat het arrest van
14 februari 1990 het vonnis van de eerste
rechter heeft bevestigd, in zoverre dit de
vordering van eiser tot betaling van de
litigieuze werkgeversbijdragen over het
tweede kwartaal 1983 (23.800 frank) had
afgewezen en hem in de kosten had veroordeeld, op grond : « dat moet worden
uitgemaakt of (verweerster) het vierde
kwartaal 1982 binnen de termijnen heeft
betaald en of zij derhalve de bijdragen
had betaald op het einde van het tweede
kwartaal 1983, waarvoor zij op de door
het koninklijk besluit nr. 17 van 9 maart
1982 verleende voordelen aanspraak
maakte; dat niet wordt betwist dat (eiser) op 22 juni 1983 de bijdragen over
het vierde kwartaal 1982 heeft gewijzigd
en 5.114 frank vorderde, wegens een berekeningsfout van het secretariaat van
(verweerster); dat, nu (eiser) die bijdragen op 22 juni 1983 heeft gewijzigd, moet
worden aangenomen dat (verweerster)
het gevorderde bedrag van 5.114 frank,
uiterlijk de laatste dag van de maand na
het tweede kwartaal 1983 moest betalen,
overeenkomstig artikel 34, derde lid, van
het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969, dit is te dezen op 31 juli 1983;
dat is bewezen dat (verweerster) het gevorderde bedrag op 26 juli 1983 aan haar
sociaal secretariaat heeft betaald, dit is
binnen de wettelijke termijn; dat het sociaal secretariaat dat bedrag heeft doen
geworden (aan eiser), die het op 10 augustus 1983 heeft ontvangen; dat het sociaal secretariaat, met toepassing van artikel 34, vierde lid, van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969, over
twintig dagen beschikte om de van (verweerster) binnen de wettelijke termijn
ontvangen bijdrage aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid te doen geworden; dat eruit volgt dat het door (eiser)
na wijziging van het vierde kwartaal
1982 van (verweerster) gevorderde bedrag binnen de wettelijke termijn is betaald >>,
terwijl uit artikel 8 van het koninklijk
besluit nr. 17 van 9 maart 1982 volgt dat
de werkgever, wil hij gedurende twee opeenvolgende kwartalen recht hebben op
de bij artikel 2 van dat koninklijk besluit
bedoelde vrijstelling van de werkgeversbijdragen, geen schuldenaar van de
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R.S.Z. mag zijn « bij het verstrijken van
het kwartaal waarvoor hij zich op de toepassing (van bedoeld) artikel 2 beroept »;
voor de vrijstelling dus vereist is dat de
werkgever niets verschuldigd is aan de
R.S.Z. bij het verstrijken van het kwartaal waarvoor zij wordt gevraagd; die bepaling, nu zij afwijkt van de in de artikelen 14, 17 van de wet van 27 juni 1969 en
38 van de wet van 29 juni 1981 neergelegde regel, volgens welke het loon onderworpen is aan de werkgevers- en persoonlijke bijdragen voor sociale zekerheid, strikt moet worden uitgelegd; de
werkgever die, bij het verstrijken van
het bewuste kwartaal, jegens de R.S.Z.
een schuld heeft die hij achteraf, zij het
binnen de voorgeschreven termijnen zou
betaald hebben, op geen vrijstelling
recht heeft; daaruit volgt dat het arrest
van 13 september 1989 en zeker dat van
14 februari 1990, waarin wordt vastgesteld dat verweerster op 22 juni 1983, na
wijziging van de bijdragen door eiser,
5.114 frank verschuldigd was, welk bedrag niet wordt betwist, maar niet was
betaald op 30 juni 1983, dit is de datum
waarop het kwartaal is verstreken waarvoor de vrijstelling van de werkgeversbijdragen was gevraagd, niet zonder
schending van vorenbedoelde wettelijke
bepalingen, inzonderheid artikel 8 van
het koninklijk besluit van 9 maart 1982
en artikel 34, derde en vierde lid, van
het koninklijk besluit van 28 november
1969, kon beslissen dat verweerster tach
op die vrijstelling recht heeft, op grand,
zoals reeds impliciet uit het arrest alvorens recht te doen van 13 september
1989 bleek, dat dit bedrag na 30 juni
1983, maar binnen de voorgeschreven
termijn was betaald:

Overwegende dat, ingevolge artikel 8 van het koninklijk besluit nr.
17 van 9 maart 1982 houdende tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen van sociale zekerheid,
ter bevordering van de tewerkstelling van jonge werkzoekenden « de
werkgevers die, bij het verstrijken
van het kwartaal voor hetwelk zij
de toepassing van artikel 2 inroepen, schuldenaar zijn van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid » geen
recht hebben op die vermindering;
Overwegende dat het middel betoogt dat, als op het einde van het
bewuste kwartaal de wer kgever
schuldenaar is van de Rijksdienst,
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zulks voldoende is om hem van de
in dat besluit bedoelde vrijstelling
uit te sluiten; dat het aan de arresten verwijt te hebben geoordeeld
dat de werkgever niet als schuldenaar van de Rijksdienst, in de zin
van voormeld artikel 8 kan worden
beschouwd, wanneer hij zijn schuld
jegens die dienst binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald;
Overwegende dat, krachtens artikel 34 van het koninklijk besluit van
28 november 1969, « het bedrag van
de bijdragen door de werkgever aan
de Rijksdienst voor sociale zekerheid is verschuldigd op de navolgende vier data van elk jaar: 31 maart,
30 juni, 30 september en 31 december » en « de bijdragen die voor het
verstreken kwartaal verschuldigd
zijn (... ) door de werkgever uiterlijk
de laatste dag van de maand na dit
kwartaal (dienen) te worden betaald »;
Dat de werkgever bij het verstrijken van elk kwartaal dus schuldenaar van de Rijksdienst wordt voor
bijdragen over dat kwartaal, welk
bedrag hij pas na het verstrijken
van dat kwartaal kan berekenen en
dus betalen;
Dat zo de uitlegging die het middel van het woord « schuldenaar »
geeft, juist is, geen enkele werkgever aanspraak zou kunnen maken
op de vermindering waarvan sprake
is in het koninklijk besluit nr. 17
van 9 maart 1982, vermits iedere
werkgever, bij het verstrijken van
elk kwartaal jegens de Rijksdienst
schuldenaar is van de bijdragen
over dat kwartaal, waarvan hij pas
na het verstrijken van dat kwartaal
het bedrag kan berekenen en dus
betalen;
Dat eruit volgt dat onder het
woord « schuldenaar >> in artikel 8
van voormeld koninklijk besluit
wordt verstaan de werkgever die
niet binnen de voorgeschreven termijnen een schuld aan de Rijksdienst heeft betaald;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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ARBEIDSOVEREENKOMST

VERPLICHTINGEN - WERKGEVER - OVEREENGEKOMEN WIJZE VAN ARBEIDEN - UITVOERING
VAN HET WERK- NOD!GE HULPMIDDELEN CONTRACTERENDE PARTIJEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING - NAGAAN VAN
DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING DOOR
DE FEITENRECHTER.

De bepaling van art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet houdt in dat de feitenrechter eerst moet nagaan wat en rekening houden met hetgeen de contracterende partijen zijn overeengekomen aangaande de nodige hulpmiddeJen die voor de uitvoering van het
werk ter beschikking van de werknemer worden gesteld en dat hij alleen,
bij stilzwijgen daarovez· in de overeenkomst, uitspraak moet doen zoals de
omstandigheden dit vereisen.

(AN-HYP SPAARKAS N.V. T. DELVIGNE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9144)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1990 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
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Over het middel: schending van de ar·
tikelen 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de Arbeidsovereenkomsten,
1142, 1146 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met wijziging van
het beroepen vonnis, de oorspronkelijke
rechtsvordering van verweerder ten
einde eiseres te doen veroordelen tot be·
taling van een bedrag van 791.250 frank
als terugbetaling van de kosten voor het
gebruik van zijn priveruimten voor beroepsdoeleinden, vanaf de aanvang van
de arbeidsovereenkomst tot het einde, te
weten gedurende negen jaar, ten dele gegrond verklaart op de voet van artikel
20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, op
grond : « dat de waning van de bediende
moet worden gelijkgesteld met een
hulpmiddel; derhalve moet worden nagegaan of (verweerders) waning of een
deel ervan inderdaad een voor de uitvoering van het overeengekomen werk nodig hulpmiddel is; uit de aan het (arbeids)hof voorgelegde dossiers blijkt dat
zulks wel het geval is, daar (verweerder)
een deel van zijn beroepswerkzaamheden thuis moet verrichten; (... ); dat het
feit dat (verweerder) deel uitmaakte van
het reizend personeel, niet uitsluit dat
hij een deel van zijn werk thuis verrichtte en dat hij niet altijd op zijn bureau
tot 9 uur 's morgens aanwezig was geen
weerslag had op het moment waarop hij
daartoe verplicht was; dat (eiseres) terecht stelt dat de werkgever hulp,
hulpmiddelen en materialen ter beschikking moet stellen van de werknemer, zo
de omstandigheden dit vereisen, en behoudens strijdige bepaling, dat zulks
geen dwingende verplichting is en dat
partijen van artikel 20 van voormelde
wet van 3 juli 1978 kunnen afwijken;
partijen echter in casu daarvan niet zijn
afgeweken, zodat (verweerder) dan ook
kosten wil doen terugbetalen op de voet
van voormeld artikel »,
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 de
verplichting van de werkgever om de
voor de uitvoering van het werk nodige hulpmiddelen ter beschikking te stellen, moet worden beoordeeld gelet op
zijn algemene verplichting om de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd
en plaats zoals is overeengekomen; zo is
overeengekomen dat het werk geheel of
gedeeltelijk thuis bij de werknemer zou
worden uitgevoerd, de werkgever echter
niet verplicht is dat hulpmiddel, ook al is
het nodig voor de uitvoering van het
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werk, ter beschikking van de werknemer
te stellen, zonder dat daartoe een strijdige bepaling vereist is, vermits volgens
die bepaling in fine van artikel 20, 1°,
van voornoemde wet vaststaat dat de
werkgever ingevolge de overeenkomst
tussen partijen, het bewuste hulpmiddel
ter beschikking moet stellen van de
werknemer; eiser in casu bij conclusie
betoogde dat : « uit de uitvoering zelf van
de overeenkomst (een " aveu en action "
dixit professor De Page) volgt dat de inspecteurs (zoals verweerder) thuis bepaalde verslagen opmaakten en zekere
werken verrichten, wat deel uitmaakt
van hun beroep (...) zonder dat de werkgever bijdroeg in de kosten », hetgeen
betekent dat de overeenkomst tussen
partijen, zeals zij is uitgevoerd, niet
spreekt van een verplichting voor de
werkgever om dat hulpmiddel ter beschikking van de werknemer te stellen;
het arrest, dat beslist dat eiseres, krachtens artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli
1978, verplicht is de woning van verweerder te zijner beschikking te stellen en althans hem de kosten voor die beroepsbezigheid terug te betalen, op grond dat die
woning als hulpmiddel nodig is voor de
uitvoering van zijn werk, behoudens
strijdige en in casu onbestaande bepaling, zonder te onderzoeken wat partijen
overeengekomen waren, inzonderheid op
grond van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, die bepaling derhalve verkeerd toepast doordat het aan eiseres
een verplichting oplegt die artikel 20, 1°,
van voornoemde wet niet inhoudt en die
bepaling dus schendt en bovendien niet
antwoordt op de conclusie waarin aan de
rechter werd gevraagd na te gaan wat
partijen waren overeengekomen, desnoods op basis van de uitvoering van
hun overeenkomst (schending van artikel 97 van de Grondwet);

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de werkgever verplicht is om
de werknemer te doen arbeiden op
de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid zo de
omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling, door de
voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen;

Overwegende dat uit de vergelijking van de Nederlandse en de
Franse tekst van die bepaling blijkt
dat volgens deze bepaling de feitenrechter eerst moet nagaan wat en
rekening houden met hetgeen de
contracterende partijen zijn overeengekomen aangaande de nodige
hulpmiddelen die voor de uitvoering
van het werk ter beschikking worden gesteld, en dat hij alleen, bij stilzwijgen daarover in de overeenkomst, uitspraak moet doen zoals de
omstandigheden dit vereisen;
Dat het arbeidshof zulks niet
heeft gedaan en dus artikel 20, 1°,
van de wet van 3 juli 1978 schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
9 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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1° PARITAIR COMITETERIUM MING;

RESSORT- CRIACTIVITEIT VAN DE ONDERNE·
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2° PARITAIR COMITE -

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF - RESSORT ACTIVITEIT BESTAANDE IN HET PLAATSEN
VAN AFSLUITINGEN.

1o Het ressort van een paritair comite

wordt in beginsel bepaald door de
hoofdactiviteit van de betrokken onderneming, tenzij uit het oprichtingsbesluit een ander criterium blijkt, zoals de gewone of normale activiteit
van de onderneming (1). (Art. 35
C.A.O.-wet.)
2° Een onderneming waarvan de norma-

le, zij_ het bijkomstige activiteit, bestaat m het plaatsen van afsluitingen,
ressorteert onder het Paritair Comite
voor het Bouwbedrijf (2). (Art. 1 K.B. 4
maart 1975.)

(RIJKSDIENST VOOR ~OCIALE ZEKERHEID
T. JACQUEMIN N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9178)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 augustus 1990 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 35 van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 1
van het koninklijk besluit van 4 maart
1975 tot oprichting en tot vaststelling
van de benaming en van de bevoegdheid
van het Paritair Comite voor het Bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal
leden ervan,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de vraag tot terugvordering van de
litigieuze sociale bijdragen die verweerster voor de periode tussen 1 januari
1976 en 31 december 1978 heeft betaald,
vaststelt dat verweerster vanaf 1 januari
1976 tegelijkertijd ressorteerde onder het
Paritair Comite voor het Bouwbedrijf en
onder het Paritair Comite voor de Metaalbouw, en vervolgens zegt dat de vor(1) Cass., 24 dec. 1990, A.R. nr. 7220 (A.C.,
1990-91, nr. 221).
(2) Zie Cass.,. 13 maart 1970 (A. C., 1970, 663);
11 sept. 1970 (1bid., 1971, 35).
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dering tot teruggave van de sociale bijdragen, die inzonderheid betrekking hadden op het ressorteren onder het Paritair
Comite voor het Bouwbedrijf, om de volgende redenen gegrond is : « dat artikel
1 van het koninklijk besluit van 4 maart
1975 tot oprichting van het Paritair Comite (voor het bouwbedrijf) bepaalt dat
het comite bevoegd is voor de handarbeiders en voor de ondernemingen die hen
tewerkstellen wanneer die ondernemingen "activiteiten uitoefenen die gewoonlijk bestaan in de opbouw, de verbouwing, de afbouw, het onderhoud, de
herstelling of het slopen van bouwwerken ", kortom voor ondernemingen die
gemeenzaam
" bouwondernemingen "
worden genoemd; dat die aanwijzing van
het bevoegd paritair comite op grond van
de "gewoonlijke activiteiten ", dat wil
zeggen op grond van de " aard van de
onderneming " in de gebruikelijke betekenis, en niet op grond van de arbeidsovereenkomst of van de bezigheid van
de werknemer, de regel was in de vroegere wetgeving en door de sociale partners bij de paritaire organisatie van het
bedrijfsleven werd gewenst; dat met betrekking tot het paritair comite voor het
bouwbedrijf, de toetsing van dit ressorteringscriterium dat op het " normale voorwerp " van de onderneming, of haar
" aard " berust, vergemakkelijkt wordt
door een lijst van bouw- en gelijkgestelde werken waarin de draagwijdte van
het gehanteerde criterium wordt verduidelijkt; dat onder gelijkgestelde werken
onder meer wordt vermeld " de fabricage
en tevens het plaatsen van prefabelementen, zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de onderneming worden uitgevoerd" en ook "bet plaatsen van afsluitingen "; dat (verweerster) door die in
het koninklijk besluit van 4 maart 1975
bepaalde gelijkstelling vanaf de datum
van de inwerkingtreding van dat besluit
onder de bevoegdheid van het paritair
comite voor het bouwbedrijf valt; dat
niet wordt betwist dat (verweerster) op
hetzelfde tijdstip ook onder de toepassingssfeer van het paritair comite voor
de metaalbouw viel en nog steeds valt,
met toepassing van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting van
dat comite, waarin de activiteiten van de
ondernemingen van die economische
sector worden omschreven als die van de
ondernemingen welke hoofdzakelijk elementen in ijzerhoudend, staal en nonferrometaal, verwerken, bewerken, ineenzetten of slechts een dezer verrichtingen uitvoeren ... ; dat men hier dus te
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maken heeft met een probleem van het
ressorteren onder twee comites; dat de
wil van de wetgever, die duidelijk blijkt
uit de wetsgeschiedenis van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites, inhoudt dat een onderneming in
beginsel slechts onder een comite ressorteert, waarbij uitzonderingen in bijzondere gevailen evenwel niet worden uitgesloten (activiteiten die onderling helemaal geen verband houden, activiteiten
die in afzonderlijke en van elkaar verwijderde lokalen worden uitgeoefend, en
met personeel dat aileen voor die bepaalde activiteit wordt aangewend ...); dat de
wetgever daaraan toevoegde dat bij geschil de rechtbanken voor elk geval afzonderlijk uitspraak dienden te doen uitgaande van het beginsel, dat reeds door
de administratie wordt gehanteerd, dat
" de bijzaak de hoofdzaak volgt" (zie
Gedr. St., Senaat, nr. 148 van 23 februari
1967, Pas., 1968, biz. 892); dat (eiser) van
oordeel is dat die wetsgeschiedenis hoewel zeer duidelijk en uitermate omstandig - niet de overhand kan hebben
op een onbetwiste wettekst; dat (eiser)
evenwel nalaat die " onbetwiste " tekst te
vermelden en zulks om de eenvoudige
reden dat een dergelijke wettekst niet
bestaat, nu de wet met geen woord rept
over dat punt, dat weliswaar overduidelijk zou moeten zijn, maar in de andere
zin dan de door (eiser) gewenste, te weten dat het in een stelsel van per bedrijfssector georganiseerde deelneming
blijk geeft van incoherentie wanneer
men aanvaardt dat een bedrijf onder
verschillende paritaire comites ressorteert; dat (eiser) van oordeel is dat aileen
het criterium van de gewoonlijke activiteit(en) van de onderneming in aanmerking mag worden genomen om te beoordelen of die onderneming onder een of
meer paritaire comites ressorteert; dat
het begrip " gewoonlijke activiteit" (in
het Frans " activite normale ") van een
onderneming een vaag begrip is; dat het
kan verwijzen naar "gebruikelijke activiteit ", "hoofdactiviteit" of gewoon ook
naar een " activiteit van de onderneming "; dat de bewoordingen " gewone
activiteiten" van de onderneming, als gehanteerd in het koninklijk besluit van 4
maart 1975, in tegenstelling tot wat (eiser) beweert, niet verwijzen naar het vage begrip "gebruikelijke activiteit ",
maar naar de aard van de betrokken onderneming, naar haar wezenlijke economische functie waardoor zij bij een bepaalde bedrijfstak kan worden ingedeeld;
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dat - zoals reeds is gezegd - dit criterium van de " aard " van de betrokken onderneming overigens in de vroegere wetgeving expliciet werd gehanteerd; dat te
dezen, gelet op de door de eerste rechter
beklemtoonde gegevens met betrekking
tot de hoofdactiviteit van de betrokken
onderneming, niet kan worden betwist
dat de gewone activiteiten van laatstgenoemden (in het Frans : !'objet normal
de cette derniere) geen bouwwerken waren, maar het ineenzetten, bewerken en
verkopen van ijzerhoudende materialen,
en in bijkomende orde het plaatsen van
afsluitingen; dat de gewone activiteiten
van de onderneming, haar aard als metaalverwerkende onderneming dus moet
beschouwd worden als een doorslaggevende factor die belet dat zij onder het
paritair comite voor het bouwbedrijf ressorteert »,
terwijl artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites inzonderheid zegt dat de Koning
bepaalt welke personen, welke bedrijfstak of onderneming en welk gebied tot
het ressort van elk comite behoren, en
artikel 1 van het koninklijk besluit van 4
maart 1975 tot oprichting van het Paritair Comite voor het Bouwbedrijf bepaalt
dat « het paritair comite voor het bouwbedrijf » bevoegd is voor de werknemers
die hoofdzakelijk handarbeid verrichten
en hun wergevers, te weten : a) de ondernemingen waarvan de gewone activiteiten bestaan in de opbouw, de verbouwing ... van bouwwerken, en onder meer
tot de door die ondernemingen of gelijkgestelde ondernemingen uitgevoerde
werken worden gerekend, de fabricage
en tevens het plaatsen van prefabelementen, zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de onderneming worden uitgevoerd, het plaatsen van prefabelementen,
... het plaatsen van afsluitingen; uit de
feitelijke vaststellingen van het arrest
volgt dat verweerster afsluitingen plaatst
en dat zij dus onder het Paritair Comit
voor het bouwbedrijf ressorteert; artikel
1 van het koninklijk besluit van 4 maart
1975 helemaal niet bepaalt dat een onderneming waarvan de gewone activiteiten onder het Paritair Comite voor het
Bouwbedrijf ressorteren, niet Ianger onder de bevoegdheid van dat comite valt
als zij eveneens onder een ander paritair
comite zou ressorteren wegens een activiteit als een hoofdzakelijke activiteit
wordt beschouwd ten aanzien van de activiteit waardoor zij onder het Paritair
Comite voor het Bouwbedrijf ressorteert;

20

HOF VAN CASSATIE

de wet voor het ressorteren van een onderneming onder het Nationaal Paritair
Comite voor het Bouwbedrijf niet vereist
dat de activiteiten opgesomd in artikel 1,
§ a, van het koninklijk besluit van 4
maart 1975 hoofdzakelijk zijn, maar wel
dat de in dat koninklijk besluit aangewezen activiteit een gewone activiteit van
de onderneming is; in werkelijkheid de
bewoordingen " gewone activiteit " niet
betekenen " doorslaggevende activiteit"
zoals het arrest beweert, maar alleen de
occasionele activiteiten uitsluiten; een
onderneming dus best gewone activiteiten kan uitoefenen die onder het Paritair
Comite voor het Bouwbedrijf ressorteren
en verder andere, zelfs hooddzakelijke
activiteiten kan uitoefenen; artikel 35
van de wet van 5 december 1968 geenszins verbiedt dat een onderneming onder
meer dan een paritair comite ressorteert,
wanneer, van haar verschillende gewone
activiteiten, de enen haar onder een bepaald paritair comite doen ressorteren
terwijl de anderen haar onder een ander
paritair comite doen ressorteren; daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
de gewone activiteiten van verweerster
moeten worden bepaald op grond van
verweersters hoofdzakelijke activiteiten
en niet van haar gewone activiteiten (in
het Frans : « son activite normale ,, ), ook
al zijn die bijkomstig, en door op grond
daarvan te beslissen dat verweerster,
hoewel zij onder de toepassingssfeer van
het Nationaal Paritair Comite voor het
Bouwbedrijf valt, niet onder dat comite
ressorteert omdat haar hoofdzakelijke
activiteit bestaat in het ineenzetten, bewerken en verkopen van ijzerhoudende
materialen en dat zij wegens die hoofdzakelijke activiteiten uitsluitend onder
het Paritair Comite voor de Metaalbouw
ressorteert, artikel 35 van de wet van 5
december 1968 en artikel 1, § a, van het
koninklijk besluit van 4 maart 1975 verkeerd heeft toegepast en derhalve die
wettelijke bepalingen heeft geschonden:

Overwegende dat het ressort van
een paritair comite in beginsel
wordt bepaald door de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming,
tenzij uit het oprichtingsbesluit een
ander criterium blijkt, zoals de gewone of normale activiteit van de
onderneming;
Overwegende dat artikel 1, a), van
het koninklijk besluit van 4 maart
1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de be-

Nr. 1U

voegdheid van het Paritair Comite
voor het Bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, be·
paalt dat dit comite bevoegd is voor
« de ondernemingen waarvan de ge·
wone activiteiten bestaan in de op·
bouw, de verbouwing, de afbouw,
het onder houd, de herstelling of het
slopen van bouwwerken »; dat « on·
der de door deze ondernemingen
uitgevoerde of daarmee gelijkgestelde werken vallen: (... ) het plaatsen
van afsluitingen »;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerster « als bijkomende activiteit afsluitingen plaat·
ste »; dat het koninklijk besluit van
4 maart 1975 niet vereist dat die ac·
tiviteit de hoofdactiviteit moet zijn,
maar dat zij tot de « gewone activiteiten » van de onderneming behoort, ook al vormt zij niet de uitsluitende of hoofdzakelijke activiteit;
Dat het arrest bijgevolg, door de
enkele reden dat de gewone activiteit van verweerster zou bestaan
« in het ineenzetten, bewerken en
verkopen van ijzerhoudende materialen >>, zijn beslissing dat verweerster buiten het toepassingsgebied
van voormeld koninklijk besluit
valt, niet naar recht verantwoordt;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uit·
spraak doet over de teruggave van
de bijdragen die verweerster voor
de periode tussen 1 januari 1976 en
31 december 1978 aan eiser heeft be·
taald, en over de kosten; beveelt dai
van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; houdt de kos·
ten aan en laat de beslissing daar·
omtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.

9 september 1991 - 3• kamer - Voor·
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden- Ge·
Jijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Draps.

Nr. 11
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Nr. 11
3e

KA~IER -

9 september 1991

DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - VOR~I VAN DE BESLISSI:'IiGE:\1 - CITGIFTE VAN DE BESLISS!:'i;G - 01\JLISTE \"ERMELDINGEN - IviiNUCT VA:'Ii DE BESLISSIXG
- VERMOEDEN VAl\ REGEL:IIATIGHEID.

De uitgifte van de beslissing van het militierechtscollege, die uitsluitend het
werk is van de secretaris-verslaggever,
kan niet opwegen tegen het vermoeden van regelmatigheid van de minuut
van de beslissing, die het werk is van
het militierechtscollege (1). (Artt. 24,
28, 29, 37, 38, 43 en 48 Dienstplichtwet; art. 20 K.B. 30 juli 1987.)

De verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen is ertoe gehouden de aansprakelijkheid te dekken Fan de ouders die
eigenaars van het Ferzekerde motorrijtuig en verzekeringsnemers zijn en
burgerrechtelijk aansprakelijk zijn
verklaard Foor de schade door een !out
Fan hun minderjarig kind als bestuurder van het verzekerde voertuig veroorzaakt, oak al had de bedoelde minderjarige op het ogenblik dat hij de
schade Feroorzaakte, zich door diefstal
de macht over het Foertuig van zijn
ouders verschaft (1). (Art. 3, eerste lid,
W.A.M.-wet; art. 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst van 24 mei
1966.)
(ASSCRANTIE VAN DE BELGISCHE BOERJ;:'i:BO'\D
N.V. T. FORD TRACTOR BELGIG~I l\.V E.A.)

(W ... )
ARREST

(A.R. nr. M 536 F)

(A.R. nr. 2050)

9 september 1991 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 oktober 1987 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Veurne;
Gelet op het arrest van het Hof
van 9 mei 1989 (2) en dit verder uitwerkend in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders tegen eiseres :
Gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 21 december
1990 (3) :

Nr. 12
2°

KA~IER -

10 september 1991

VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
ART. 3, EERSTE LID, W.A.AI.-WET - DIEFSTAL,
DOOR EEN ME\DERJARIGE, VAC'i HET ~IOTOR
RIJTCIG VAN ZIJN OCDERS- 0'\GEYAL- OU
DERS BCRGERRECHTELIJK AA:\SPRAKELIJK
VERKLAARD - VEROORDELI:\G YAC'i DE \'ERZEKERAAR JEGE:\S DE BE:\ADEELDE DERDEN.

Noot arrest nr 11
(1) Zie Cass. fr, 2 dec. 1895, D.P., 1896, I,
256: Pand., yo Jugement, nrs. 536 e y, R PD. B.,
yo Jugements et arrets, nr 357
.

Over het middel: schending van artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke
Bepalingen behorende bij de bij wet van
19 februari 1968 goedgekeurde BeneluxOvereenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverNote:~

arrest nr 12

(1) Ben.GH., 21 dec. 1990, in de zaak A.89 13.,
Cas>., 13 feb. 1991, A R nr 8517 (A C, 1990-91,
nr 314).
(2) AR nr 2030 ( ..J. C, 1988 89, nr :;,•n)

(3) Zaak A 89/3
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zekering inzake motorrijtuigen, de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden vonnis, rechtsprekende over de burgerlijke gevolgen
van de door Tony Vanhoutte veroorzaakte automobielongevallen, na vastgesteld
te hebben, enerzijds, dat de beklaagde
Tony Vanhoutte zich door middel van
diefstal over het voertuig heeft meester
gemaakt en, anderzijds, door verwijzing
naar het vonnis van 19 mei 1987 dat de
ouders niet slagen in hun tegenbewijs
dat zij aan beklaagde een goede opvoeding hebben gegeven, eiseres als verzekeraar van de aansprakelijkheid inzake
motorrijtuigen van de vader van de beklaagde veroordeelt tot vergoeding van
de door de beklaagde veroorzaakte schade, zulks op de grond dat de vader van
de beklaagde eigenaar is van het voertuig en burgerrechtelijk aansprakelijk is
voor zijn minderjarige zoon,
terwijl, eerste onderdeel, de verzekering de eigenaar van een gestolen voertuig niet moet dekken (schending van artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 en
artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen bij de Benelux-Overeenkomst);
tweede onderdeel, de aansprakelijkheid van de ouders wegens gebrek aan
goede opvoeding niet is een aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en dus
niet gedekt moet worden door de verzekeraar inzake motorrijtuigen daar de
verzekeringspolis van 9 november 1982
beperkt is tot de aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (schending van allegenoemde bepalingen) :

Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende over de
bij arrest van 9 mei 1989 gestelde
vragen, in zijn arrest nr. A 89/3 van
21 december 1990 verklaart voor
recht : 1. De verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen is gehouden te
dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders die eigenaar zijn van het verzekerde motorrijtuig en verzekeringnemers en
die burgerrechtelijk aansprakelijk
zijn verklaard voor schade, door een
fout van hun minderjarig kind als

Nr. 12

bestuurder van dat motorrijtuig
daarmee veroorzaakt; 2. De hiervoren onder 1 bedoelde gehoudenheid
geldt eveneens wanneer de aldaar
bedoelde minderjarige op het ogenblik dat hij de schade veroorzaakt,
zich door diefstal de macht over het
motorrijtuig van zijn ouders had
verschaft;
Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat eiseres als verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
gehouden is de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid te dekken van
Freddy Vanhoutte en Liliane Popieul, de ouders van de bestuurder
Tony Vanhoutte, nu zij de eigenaars
zijn van het verzekerde voertuig en
de verzekeringnemers, en civielrechtelijk aansprakelijk zijn verklaard
voor de schade die door een fout
van hun minderjarige zoon als bestuurder van het verzekerde voertuig werd veroorzaakt, en dat daaraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat de bedoelde minderjarige op het ogenblik dat hij de schade
veroorzaakte, zich door diefstal de
macht over het voertuig van zijn ouders had verschaft;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten van haar voorziening
waarover de uitspraak werd aangehouden door het voormelde arrest
van 9 mei 1989.
10 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Heeke en De Gryse.

Nr. 13
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wordt gemaakt van het slagen voor
een of meer van de bedoelde onderzoeken (1) (2). (Impliciet.)

Nr. 13

ze KAMER

-

10 september 1991
(VAN WINKEL)

1° RECHT

VAN

VERDEDIGING

ARREST

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - OPENBAAR MINISTERIE DAT AAN HET AANHANGIG
STRAFDOSSIER EEN GESEPONEERD STRAFDOSSIER HEEFT TOEGEVOEGD.

2° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.2
E.V.R.M. - VERMOEDEN VAN ONSCHULD OPENBAAR MINISTERIE DAT AAN HET AANHANGIG STRAFDOSSIER EEN GESEPONEERD
STRAFDOSSIER HEEFT TOEGEVOEGD.

3° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - OPENBAAR
MINISTERIE DAT AAN HET AANHANGIG
STRAFDOSSIER EEN GESEPONEERD STRAFDOSSIER HEEFT TOEGEVOEGD.

4° STRAF -

ALLERLEI - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT - ARTT. 163 EN 195 SV. OMVANG - WEGVERKEER - VERVAL VAN
HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN HERSTEL IN DAT RECHT AFHANKELIJK GEMAAKT VAN HET SLAGEN VOOR EEN OF
MEERDERE VAN DE IN ART. 38, § 3, WEGVERKEERSWET VERMELDE ONDERZOEKEN.

1°, zo en 3° De enkele omstandigheid dat
het openbaar ministerie, ter inlichting
van de strafrechter, aan het aanhangig
strafdossier een geseponeerd strafdossier heeft toegevoegd, ]evert geen miskenning op van het recht van verdediging en doet geen afbreuk aan het bij
art. 6.2 E. V.R.M bepaalde vermoeden
van onschuld.
4° Wanneer de strafrechter een verval

van het recht een voertuig te besturen
uitspreekt en het herstel in dat recht
afhankelijk maakt van het slagen in
een of meerdere van de in art. 38, § 3,
Wegverkeerswet vermelde onderzoeken, is de bij de artt. 163 en 195 Sv.
opgelegde bijzondere motiveringsplicht
van toepassing niet alleen op het uitgesproken verval maar oak op de beveiligingsmaatregel waarbij het herstel
in het recht tot sturen afhankelijk

(A.R. nr. 4745)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 7, lid 2, van de Grondwet, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de strafrechter
zijn overtuiging slechts mag gronden op
die gegevens van de zaak die hem regelmatig zijn voorgelegd en waarover partijen vrijelijk tegenspraak hebben kunnen voeren,
doordat het arrest de fardes nrs. V, IV
en III, dewelke alle geseponeerde strafonderzoeken van de procureur des Konings te Leuven bevatten betreffende
aan eiseres ten laste gelegde misdrijven
- totaal vreemd aan de door het arrest
te beoordelen misdrijven -, niet uit de
debatten weert ondanks het verzoek van
eiseres daartoe,
(1) De verplichting om te slagen in een of
meer van de onderzoeken die krachtens art.
38, § 3, Wegverkeerswet is opgelegd aan de beklaagde die van het recht tot sturen vervallen
wordt verklaard, is geen straf doch een beveiligingsmaatregel : Cass., 13 dec. 1977 (A.C.,
1978, 456),
7 okt. 1980, A.R. nr. 6027 (ibid.,
1980-81, nr. 82); niettemin kan het gerecht in
hoger beroep die maatregel, wanneer hij niet
door de eerste rechter was opgelegd, slechts
uitspreken met eenparigheid van stemmen van
zijn !eden (Cass., 13 dec. 1977, voormeld).

em

(2) Zie Gedr. St., Senaat, 1986-1987, nr. 383,
2, blz. 4, art. 2. De strafrechter die het herstel
afhankelijk stelt van het slagen in een of
meerdere van de bedoelde onderzoeken, verbindt overigens aan de uitgesproken straf het
gevolg dat de beklaagde, zo hij niet slaagt in
de opgelegde onderzoeken, tijdelijk of zelfs definitief niet het recht zal hebben te sturen,
wat zal meebrengen dat het uitgesproken verval dan zal worden bestendigd.
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terwijl eiseres zich niet vrijelijk kon
verdedigen ten aanzien van deze stukken, aangezien deze stukken strafonderzoeken bevatten betreffende aan de te
beoordelen zaak geheel vreemde misdrijven, die aan eiseres konden ten laste
worden gelegd, doch waarvoor zij door
het openbaar ministerie niet werd vervolgd zodat eiseres zichzelf door een verdediging ten aanzien van deze stukken
eventueel nodeloos zou beschuldigd hebben:

Overwegende dat een door het
openbaar ministerie geseponeerd
dossier geen « ten laste gelegde misdrijven » bevat;
Overwegende dat de voeging bij
het strafsdossier door het openbaar
ministerie ter inlichting van de
rechter van geseponeerde zaken op
zichzelf niet onregelmatig is, geen
telastlegging inhoudt en geen afbreuk doet aan het aan een beklaagde toekomende « vermoeden van onschuld »; dat het onderling verband
van in onderscheiden dossiers voorkomende gegevens een feitenkwestie is die door de rechter onaantastbaar wordt beoordeeld;
Overwegende dat « vrijelijk verdedigen » inhoudt dat de aan de
rechter overgelegde gegevens het
voorwerp kunnen zijn van een contradictoir debat; dat de door eiseres
in het middel aangevoerde gegevens
haar vrijheid van verweer niet aantasten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over bet tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
195 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, om de opgelegde
straf zoals bepaald in artikel 38, § 3, van
de Wegverkeerswet te motiveren, zich ertoe beperkte te stellen dat de persoonlijkheid van eiseres niet alleen werd toegelicht door de becritiseerde stukken,
maar eveneens door de vaststellingen
van de verbalisanten in het aanvankelijk
proces-verbaal en door de behandeling
van de zaak ter zitting van de rechtbank
en van het hof,

Nr. 13

terwijl eiseres in haar conclusie, neergelegd voor het hof van beroep, de vraag
opgeworpen had welke precieze feitelijkheden, vermeld in het aanvankelijk proces-verbaal, de toepassing van artikel 38,
§ 3, van de Wegverkeerswet zouden kunnen wettigen, en tot het besluit was gekomen dat geen enkele vaststelling in
dat proces-verbaal de toepassing van artikel 38, § 3, van de Wegverkeerswet kon
rechtvaardigen en het arrest geen enkel
feit aanduidt, dat geschied zou zijn tijdens de behandeling van de zaak voor
de rechtbank en het hof waaruit zou
kunnen afgeleid worden dat eiseres over
een persoonlijkheid beschikt die de toepassing van artikel 38, § 3, van de Wegverkeerswet wettigt:

Overwegende dat de eerste rechter eiseres veroordeelde tot een
geldboete van 100 frank, gebracht
op 6000 frank, of 14 dagen vervangende gevangenisstraf, haar, wat de
telastlegging A betreft, vervallen
verklaarde van het recht van voertuigen van alle categorieen te besturen,
bepaald bij artikel 1 van het K.B.
van 6 mei 1988, gedurende een termijn van een maand, en besliste dat
het herstel in het recht tot sturen
afhankelijk wordt gemaakt van het
slagen in het theoretisch, geneeskundig en psychologisch onderzoek,
vermeld in artikel 16 der wet van 9
juli 1976 tot wijziging van artikel 38
van de Wegverkeerswet, om, als eigenaar van een motorrijtuig, dit rijtuig te hebben gebracht in het verkeer op de openbare weg ( ... ), zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit motorrijtuig aanleiding kon geven, gedekt
was door een verzekering welke aan
de bepalingen van de wet (van 1 juli
1956) beantwoordde (telastlegging A)
en om tot het verkeer op de openbare weg ( ... ) een motorvoertuig te
hebben toegelaten, dat zij tot eigen
gebruik bezigde, hetzij zij de persoonlijke eigendom daarvan had,
zonder dat het vooraf op haar aanvraag bij de Dienst van het Wegverkeer ingeschreven was (telastlegging B);
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Overwegende dat de eerste rechter het verval van het recht een motorrijtuig te besturen liet steunen op
het motief « dat de niet betwiste omstandigheid dat beklaagde
in die periode en alleszins op de dag
der feiten in moeilijkheden was, en
dan toch met een niet verzekerd
voertuig op de openbare weg kwam,
ook als strafbepaling een verval
vergt met het opleggen van examens, zoals door het openbaar ministerie gevorderd wordt »;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben beslist dat de telastleggingen bewezen zijn gebleven
door het onderzoek tijdens zijn zitting, oordeelt « dat de eerste rechter
derhalve de beklaagde terecht heeft
schuldig verklaard en heeft veroordeeld tot een straf die aangepast is
aan de ernst van de gepleegde inbreuken en de persoonlijkheid van
de beklaagde, waarvan - gelet op
de psychiatrische toestand waarin
deze verkeert - benadrukt dient te
worden dat zij moet beschermd worden niet aileen in het belang van de
samenleving maar tevens in haar eigen belang; dat gehoopt wordt dat
de opgelegde straf dit beoogde effect
zal sorteren » en het beroepen vonnis bevestigt, met deze wijziging dat
de opgelegde bijdrage van 5 frank
overeenkomstig artikel 326 van de
Programmawet van 22 december
1989 wordt verhoogd tot 400 frank;
Overwegende dat de appelrechters
zodoende, met overneming van de
redenen van de eerste rechter en
met eigen motivering, voldoen aan
de bepalingen van de artikelen 97
van de Grondwet en 195 van het
Wetboek van Strafvordering en hun
beslissing 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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 september 1991 - ze kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F.
Duerinckx, Leuven.
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11 september 1991

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - PEILDATUM.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - INTEREST - COMPENSATOIRE INTEREST VANGSDATUM.

3° INTEREST REST -

COMPENSATOIRE

AAN-

INTE-

BEGRIP.

1° Hoewel het recht op vergoeding ont-

staat op de dag van het overlijden van
de getroffene, komt de schade wegens
derving van het gedeelte van diens bedrijfsinkomsten pas mettertijd tot
stand.
2° en 3° Wanneer de rechter compensa-

toire interest ingaande op de dag van
het ongeval toekent op een vergoeding
wegens schade die zich geleidelijk en
over verschillende jaren voordoet, kent
hij die interest toe voor periodes die
aan het ontstaan van de schade voorafgaan en kent hij dus een vergoeding
toe voor niet geleden schade (1). (Art.
1382 B.W.)

{1) Zie Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr. 5060
(A.C., 1986-87, nr. 126).
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(STAS, MASSAN P.V.B.A. T. BUELINCKX E.A.)
ARREST ( Vertafing)

(A.R. nr. 9001)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 februari 1990 en
20 februari 1991 door het Hof van
Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 19 september 1990 (2);
Over de door de verweerders tegen het
middel aangevoerde gronden van nietontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het
middel, enerzijds, feit en recht vermengt,
anderzijds, nieuw is :

Overwegende dat in de twee gronden van niet-ontvankelijkheid wordt
aangevoerd dat het arrest niet vaststelt dat de materii;He schade, die de
weduwe van de getroffene ten gevolge van de derving van diens inkomsten geleden heeft, pas na 17 april
1982 geheel of ten dele is ontstaan;
Overwegende dat het recht op vergoeding ontstaat op de dag van het
overlijden van de getroffene; dat
evenwel de schade die voortvloeit
uit de derving van het gedeelte van
diens bedrijfsinkomsten zich pas in
de loop der jaren voordoet, wat het
arrest te dezen ook vaststelt daar
het vermeldt dat de gedurende een
periode van 5 j aar en 3 maanden
vanaf de dag van het ongeval geleden materii:He schade moet worden
geraamd op 374.948 frank per jaar,
dat is 374.948 frank x 5 jaar en 3
maanden = 1.968.477 frank;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het middel:

Overwegende dat het arrest, nu
het compensatoire interest met
ingang van de dag van het ongeval
berekent op de vergoeding van de
schade, die zich mettertijd, gespreid

over verschillende jaren, namelijk 5
jaar en 3 maanden, voordoet, die interest toekent voor periodes v66r
het ontstaan van de schade; dat het
aldus een vergoeding toekent voor
een niet geleden schade en artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening van eiser; veroordeelt
hem in de helft van de kosten van
de voorziening; vernietigt het arrest
van 21 februari 1990, in zoverre het
eiseres veroordeelt tot betaling van
compensatoire interest, berekend
vanaf 17 april 1982 op het bedrag
van 1.968.477 frank; verwerpt de
voorziening van eiseres voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in een
vierde van de kosten van de voorziening en de verweerders in het overige van die kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen;
11 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en De Bruyn.

Nr. 15
2•

KAMER -

1° UITLEVERING SEL -

SPECIALITEITSBEGIN-

BEGRIP.

2° BENELUX(2) Niet gepubliceerd.

11 september 1991

STRAFZAKEN- VERDRAG
- RECHTSHULP - UITLEVERING - SPECIALITEITSBEGINSEL - BEGRIP.

Nr. 16
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1° en 2° Uit het bepaalde in art. 13, § 3,
wet van 1 juni 1964 houdende goedkeuring van het Verdrag aangaande de
uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie, het
Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden blijkt dat
het specialiteitsbeginsel zich niet ertegen verzet, onder meer, dat de in het
verzoek om uitlevering aan het feit gegeven kwalificatie vervolledigd wordt
in de loop van de procedure.
(BUCKER)

een vereniging », zich ertoe beperkt
de oorspronkelijke voorlopige kwalificatie aan te vullen en aldus de
juiste definitieve kwalificatie te geven aan het feit waarvoor de uitlevering is toegestaan;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9323}

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
recht doende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 17 april 1991 (1);
Over het eerste middel:

Overwegende dat uit het bepaalde
in artikel 13, § 3, van de wet van 1
juni 1964 houdende goedkeuring van
het Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken
tussen het Koninkrijk Belgie, het
Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden blijkt
dat het specialiteitsbeginsel zich
niet ertegen verzet, onder meer, dat
de in het verzoek om uitlevering
aan het feit gegeven kwalificatie
vervolledigd wordt in de loop van de
procedure;
Overwegende dat eiser is uitgeleverd wegens handel in verdovende
middelen;
Dat het arrest, door hem uit dien
hoofde te veroordelen « met de omstandigheid dat het misdrijf een
daad van deelneming is, nu hij een
leidende rol heeft gespeeld in de
hoofd- en bijkomende activiteit van

(1) Niet gepubliceerd.

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

1° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN NIETIGHEDEN - STRAFZAKEN FRANSE RECHTSPLEGING - IN HET NEDERLANDS GESTELDE STUKKEN - ONTBREKEN
VAN EEN VERTALING- RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

TAALGEBRUIK - VONNISSEN EN ARRESTEN
- STRAFZAKEN - FRANSE RECHTSPLEGING
- IN HET NEDERLANDS GESTELDE STUKKEN
- ONTBREKEN VAN EEN VERTALING.
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3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKE:\ - STRAFYORDERI:\G - SLCITI:\G \"A:\ DE DEBATTE:\
'\:IElW STLK '\:EERLEGGI:\G - HEROPE:\1:\G VA:\ DE DEBATTE:'Ir - VERPLICHTI:\G VA)! DE RECHTER
- VOORWAARDE.

4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKE:\- SLLITIXG VAX DE DEBATTE;II
- '\:IECW STCK - :\EERLEGGI:\G - HEROPE'\1:\G \"AX DE DEBATTE:\ - \.ERPLICHTI:\G
VA:\ DE RECHTER- VOORWAARDE.

1° en 2° Wat het taalgebruik betreft,
wordt het recht van verdediging onder
meer gewaarborgd door het recht van
de partijen om de in een andere taal
dan die van de rechtspleging gestelde
stukken te doen vertalen, de voorgestelde vertaling te betwisten of een officiele vertaling aan te vragen, behoudens het recht van de rechter om, zo
nodig, die vertaling ambtshalve te gelasten (1).
3° en 4° De rechter is niet verplicht een
heropening van de debatten te bevelen
wanneer na sluiting ervan een stuk
wordt neergelegd dat niet als overtuigingsstuk voor de rechter moet dienen.
(DELHEZ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9336)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het tweede middel:

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat het
openbaar ministerie op de terechtzitting van het hof van beroep van 6
juni 1991, vooraleer eiser in zijn verweermiddelen werd gehoord, onder
meer twee in het Nederlands gestelde stukken heeft neergelegd, met
name de door de directeur van de
(1) Zie Cass., 10 maart 1982, A.R. nr. 2144
(tweede zaak) (A.C., 1981-82, nr. 405), inz. blz.
838, le kol

Nr. 16

gevangenis te leper aan de procureur-generaal verstrekte inlichting
dat eiser verzet had gedaan tegen
het arrest van 22 februari 1991
waarbij hij bij verstek was veroordeeld en de vertaling van de akte
van betekening van dat arrest die,
overeenkomstig artikel 38, tweede
lid, van de wet van 15 juni 1935,
moest vertaald worden in de taal
van het gebied waar de betekening
was gebeurd;
Overwegende dat het recht van
verdediging, wat het taalgebruik betreft, onder meer wordt gewaarborgd
door het recht van de partijen om
de stukken die in een andere taal
dan die van de rechtspleging zijn
gesteld te doen vertalen, de voorgestelde vertaling te betwisten of een
officiele vertaling aan te vragen, behoudens het recht van de rechter
om, zo nodig, die vertaling ambtshalve te gelasten;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser de vertaling van de hierboven genoemde
stukken heeft aangevraagd;
Dat het middel in dat opzicht de
openbare orde niet raakt; dat het
nieuw en derhalve niet ontvankelijk
is;
Overwegende voor het overige dat
de in het Frans gestelde en door het
openbaar ministerie na de sluiting
van de debatten neergelegde betekeningsakte geen stuk was bestemd
om de overtuiging van de rechter te
vormen; dat het hof van beroep dus
niet verplicht was de heropening
van de debatten te bevelen;
Dat, in zoverre, 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;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

der over haar bevoegdheid uitspraak
te doen, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwi:fst (1).

11 september 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Geli:fkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
M.G. Coeme en J.L. Berwart, Luik.

2° en 3° Geen hager beroep kan worden
ingesteld tegen de « afzonderli:fke en
gemotiveerde » beschikking van de
raadkamer die, naar aanleiding van de
regeling van de rechtspleging door verw~jzing naar de correctionele rechtbank, beslist dat de verdachte aangehouden bli:fft. (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990.)

(STATHIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9381)
Nr. 17
2•

KAlVIER

11 september 1991

1o VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN
TERMIJNEN - STRAFVORDERING BESCHIKKING TOT VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERZET VAN DE VERDACHTE- ARREST VAN
DE KAMER VAN IXBESCHULDIG!:'-/GSTELL!l'iG
- VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID VEREISTEN.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSI:'-/GE:\f EN PARTIJEN REGELING
VA:\! DE RECHTSPLEGING - RAADKAiVIER BESCHIKKING - VERWIJZI:\!G NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBA:\!K - AFZONDERLIJKE
BESCHIKKI:'-/G - VOORLOPIGE HECHTENIS HAXDHAVI:-JG - RECHTSIVIIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVIXG - REGEL!;'>;G VAN DE RECHTSPLEGl:-JG RAADKA~IER BESCHIKKI:'-JG
NAAR
DE
CORRECTIONELE
VERWIJZI:'-JG
RECHTBAXK AFZONDERLIJKE BESCHIKKl:'-JG - HECHTENIS - HANDHA Vl:\!G - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1° Niet ontvankeli:fk is het cassatiebe-

roep tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling houdende
niet-ontvankeli:fkverklaring van het
verzet van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die, zan-

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 30 augustus 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat in de zaak van eiser twee
beschikkingen zijn gewezen op dezelfde dag, namelijk op 12 augustus
1991; dat de ene hem naar de correctionele rechtbank verwijst en de andere zijn voorlopige hechtenis handhaaft; dat het arrest beslist dat
eiser, nu hij niet preciseert tegen
welke beschikking hij in hoger beroep gaat, geacht moet worden « dat
rechtsmiddel tegen beide beschikkingen te hebben ingesteld >>;
A. In zoverre het arrest uitspraak
doet over het hoger beroep tegen de
beschikking waarbij eiser naar de
correctionele rechtbank wordt verwezen:

Overwegende dat het arrest het
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart en geen uitspraak doet over
een bevoegdheidsgeschil; dat het
hier gaat om een voorbereidende beslissing of een beslissing van onder(1) Cass., 10 april 1991, A.R. nr. 8933 (A.C.,
1990-91, nr. 420).
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zoek en dus niet om een eindbeslissing in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening voorbarig en
dus niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het arrest uitspraak
doet over het hoger beroep tegen de
beschikking tot handhaving van de
voorlopige hechtenis :
Overwegende dat het arrest dat
hoger beroep eveneens niet ontvankelijk verklaart, « aangezien de wet
(de verdachte) niet de mogelijkheid
biedt dat rechtsmiddel aan te wenden (... ) en de verdachte in de huidige stand van de wetgeving zijn invrijheidstelling alleen kan aanvragen door de indiening van het in
artikel 27 van de wet » van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis bedoelde verzoekschrift;
Overwegende dat de substantii:\le
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en dat de beslissing geen
onwettigheid bevat waardoor eiser
zou kunnen worden benadeeld (2);

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die op de griffie van het Hof is ingediend op 6
september 1991, dus buiten de bij
artikel 31, § 3, van de bovengenoemde wet van 20 juli 1990 bepaalde termijn; verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
(2) Het geannoteerde arrest gebruikt de
« verzachte » strafformule volgens welke « de
beslissing geen onwettigheid bevat waardoor
de eiser zou kunnen worden benadeeld ,,, in
plaats van de gewone strafformule die enkel
zegt dat « de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen », omdat het Hof van oordeel was
dat de kamer van inbeschuldigingstelling, nu
zij oordeelde dat de zaak, ten gevolge van het
hoger beroep tegen de beide, in art. 26, § 3,
Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 bedoelde beschikkingen, bij haar aanhangig was,
eveneens bij twee afzonderlijke arresten uitspraak had moeten doen, ook al waren die
rechtsmiddelen niet ontvankelijk.

11 september 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. K.
Jacobs en E. Heitkamp, Brussel.
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12 september 1991

ECONOMIE -

ECONOMISCHE EXPANSIE ART. 38, § 2, EERSTE LID, WET 30 DEC. 1970 VERLIES VAN HET GENOT VAN DE VOORDELEN - TERMIJN - AANVANG.

De bij art. 38, § 2, eerste lid, wet 30 dec.
1970 betreffende de economische expansie gestelde termijn van een jaar,
v66r het verstrijken waarvan diegenen
die de leningen en tussenkomsten hebben genoten, het genot kunnen verliezen van de voordelen die zij hebben
verkregen, begint te lopen te rekenen
vanaf de laatste betaling van de rentetoelage aan de kredietinstelling.
(WAALSE GEWEST
T. ATELIERS RENE DE MALZINE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9074)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1990 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 38, § 2, eerste lid, van de wet van
30 december 1970 betreffende de economische expansie,
doordat het arrest beslist dat de toelage ten belope van 7.742.071 frank die op
21 september 1973 werd verleend, niet
kan worden teruggevorderd en bijgevolg
afwijzend beschikt op de rechtsvordering
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van e!ser strekkende tot het opnemen
van d1e schuldvordering in het niet bevoorrecht passief van de verwerende
vennootschap, inzonderheid op grond :
« dat (... ) artikel 38, § 2, voldoende duidelijk de beginselen uiteenzet die van toepassing zijn op de teruggave van de tegemoetkomingen; dat dit artikel 38, § 2,
met betrekking tot het toelageverlies ten
gevolge van omstandigheden die zich, zoals te dezen, na de toekenning van de tegemoetkoming voordoen, bepaalt dat in
ieder geval degenen die de bij de wet bedoelde leningen en tussenkomsten hebben genoten, het genot verliezen van de
voordelen die zij hebben gekregen zo zij,
v66r het verstrijken van de termijn van
een jaar te rekenen vanaf de laatste betaling van de rente van deze leningen of
van een termijn van vier jaar te rekenen
vanaf de uitkering van de tussenkomst,
de ingevolge de tussenkomst van de
Staat opgetrokken of aangekochte goederen, outillage of materieel, en de door de
Staat ingevolge een contract ter bevordering van de technologie gefinancierde
uitvindingen, vervreemden, niet of niet
langer overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden; (...) dat
te dezen de in aanmerking te nemen termijn, nu de tegemoetkoming een rentetoelage is die samenhangt met een door
(verweerster) bij de N.M.K.N. afgesloten
lening, de termijn in kwestie een jaar is
te rekenen vanaf de laatste betaling van
de rente; dat de termijn van een jaar, nu
het gaat om een toelage van 7 % gedurende vijf jaar op een in 1973 aangegane
lening die op tien jaar moet worden terugbetaald, loopt vanaf het einde van de
toelage (1978) en niet vanaf het einde
van de door de N.M.K.N. toegestane lening (1983); dat die uitlegging van het
hof (van beroep) en van de rechtbank
van artikel 38, § 2, van de wet van 30 december 1970 wordt bevestigd door de
tekst van artikel 28, § 2, van de wet van
4 augustus 1978 tot economische herorientering die nog duidelijker is en overigens volledig overeenstemt met die
tekst, en die bepaalt dat " degenen die
hebben genoten van leningen en tussenkomsten zoals voorzien onder dit hoofdstuk het genot verliezen van de voordelen die zij bekomen hebben zo zij, voor
het verstrijken van een termijn van een
jaar, te rekenen vanaf de datum waarop
de laatste rentetoelage moet betaald worden, of van een termijn van vier jaar, te
rekenen vanaf de datum waarop de laatste schijf van de kapitaalpremie moet
betaald worden ... "; dat de uitlegging die

31

(eiser) wil doordrukken niet alleen indruist tegen de letter van de tekst maar
ook tegen de bedoeling van de wetgever »,
terwijl, ingevolge artikel 38, § 2, van de
wet van 30 december 1970, degene die
een tegemoetkoming heeft genoten bestaande in een tegemoetkoming in de
rente die hij aan een kredietinstelling is
verschuldigd, die tegemoetkoming - op
straffe van teruggave - moet gebruiken
overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden en de ingevolge
die tegemoetkoming gebouwde of aangekochte onroerende goederen, outillage en
materieel niet mag vervreemden; die verplichting blijft bestaan tot het verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen vanaf de laatste betaling van de
rente door de begunstigde aan de kredietinstelling; het arrest, dat vaststelt dat
verweerster de door de N.M.K.N. toegestane lening tot in 1983 moest terugbetalen, maar niettemin oordeelt dat de termijn van een jaar is beginnen lopen in
1978 toen eiser voor de laatste maal is
tegemoetgekomen in de betaling van de
rente,
bijgevolg
die
wetsbepaling
schendt:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster op 21 september 1973 van de staatssecretaris
voor de streekeconomie, op grond
van de wet van 30 december 1970
betreffende de economische expansie, een tegemoetkoming heeft ontvangen in de vorm van een rentetoelage van 7 % gedurende vijf jaar
op ~en lening van 31 miljoen bij de
Nat10nale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid die op tien
jaar. terugbetaalbaar is, en vervolgens op grond van artikel 38, § 2,
eerste lid, van de genoemde wet beslist dat te dezen de termijn van
een jaar te rekenen vanaf de laatste
betaling van de rente moet worden
gehanteerd en dat die termijn « nu
het gaat om een toelage van 7 % gedurende vijf jaar op een lening die
in 1973 is aangegaan en op tien jaar
moet worden terugbetaald », niet
loopt vanaf het einde van de door de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid toegestane lening, te weten 1983, maar vanaf
het einde van de toelage, te weten
vanaf het jaar 1978; dat het bijge-

32

Nr. 19

HOF VAN CASSATIE

volg op grond van diezelfde wetsbepaling besliste dat die rentetoeslag
van 7.742.071 frank, waarvan de
laatste betaling van de rente in 1978
is gebeurd, door eiser niet meer kan
worden teruggevorderd;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat artikel 38, § 2,
eerste lid, van de voornoemde wet
van 30 december 1970 bepaalt dat in
ieder geval degenen die de bij deze
wet bedoelde leningen en tegemoetkomingen hebben genoten, het genot verliezen van de voordelen die
zij hebben gekregen zo zij, v66r het
verstrijken van een termijn van een
jaar te rekenen vanaf de uitkering
van de tegemoetkoming, de met de
hulp van de Staat opgetrokken of
aangekochte onroerende goederen,
outillage en materieel vervreemden,
of niet of niet langer gebruiken
overeenkomstig de voorgeschreven
doeleinden en voorwaarden;

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

Overwegende dat de in aanmerking te nemen termijn, zoals volgt
uit de wetsbepaling, naar gelang
van het geval de termijn van een
jaar is te rekenen vanaf de laatste
betaling van de rente van de lening
aan de kredietinstelling, of de termijn van vier jaar te rekenen vanaf
de uitkering van de tegemoetkoming;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het heeft vastgesteld dat de
tegemoetkoming die aan verweerster
op 21 september 1973 voor een termijn van vijf jaar was toegekend in
de vorm van een rentetoelage op
een door de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid toegestane lening, einde 1978 was beeindigd, en dat eiser bijgevolg in
1978 voor de laatste maal was tegemoetgekomen in de betaling van de
rente aan de kredietinstelling, zijn
beslissing naar recht verantwoordt
dat de in artikel 38, § 2, eerste lid,
bepaalde termijn van een jaar was
verstreken en dat die rentetoelage
niet meer kon worden teruggevorderd;

12 september 1991 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Simont.
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
- ALGEMENE BEGRIPPEN- STRAFZAKENBETWISTING IN BURGERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GRENZEN VAN HET GEZAG
VAN GEWIJSDE.

1° Art. 4 V.T.Sv. verbiedt dat de beslissingen op de strafvordering opnieuw
worden betwist ter gelegenheid van
een burgerlijk proces; zodanige beslissingen hebben gezag van rechterlijk
gewijsde erga omnes (1).
2° De beslissing van de strafrechter op

de burgerlijke rechtsvordering die met
toepassing van art. 4 V.T.Sv. terzelfder tijd als de strafvordering voor hem
werd vervolgd, heeft slechts gezag van
rechterlijk gewijsde binnen de perken
van art. 23 Ger. W. (2).
(1) en (2) Cass., 17 nov. 1989, A.R. nr. 6688
(A.C., 1989-90, nr. 171); zie Cass. 15 feb. 1921,
A.R. nr. 6764, volt. terechtz. (ibid., 1990-91, nr.
322), en cone!. adv.-gen. D'Hoore bij arrest in
A.C., 1990-91, nr. 322.
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(HYDROCAR N.V.
T. DE BELGISCHE BIJSTAND N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9099)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk
Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken en van artikel 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat, ofschoon de aangestelde van
eiseres door de Politierechtbank te Florennes bij vonnis van 27 oktober 1981
werd vrijgesproken van het misdrijf onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen en van de verkeersovertredingen die hem ten laste waren gelegd,
en die rechtbank zich bijgevolg niet bevoegd verklaarde om uitspraak te doen
over de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen, waaronder die van verweerster;
en terwijl dat vonnis, bij ontstentenis
van hoger beroep van de burgerlijke partijen, onder wie verweerster, definitief is
geworden, het arrest de door laatstgenoemde tegen eiseres ingestelde rechtsvordering tot vergoeding van de door
haar aangestelde veroorzaakte schade
ontvankelijk en gegrond verklaart, op
grond « dat die beslissing (namelijk die
van de Politierechtbank te Florennes)
(op het hoger beroep van het openbaar
ministerie) door de Correctionele Rechtbank te Dinant werd gewijzigd ... bij
vonnis van 24 mei 1982 dat Helman (de
aangestelde van eiseres) veroordeelde; ...
dat, ook al veronderstelt de toepassing
van artikel 1384 van het Gerechtelijk
Wetboek, wat de aansteller betreft, het
bestaan van een persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelde, zulks daarom nog niet vereist dat tegen laatstgenoemde zelf een burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld door dezelfde
eiseres; dat er in beginsel geen tegenstrijdigheid bestaat tussen de beslissing
die de rechtsvordering tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon ontvankelijk en gegrond verklaart en de
niet-ontvankelijkverklaring
van
de
rechtsvordering die, los van de ter gele-
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genheid van de strafvordering ingestelde
rechtsvordering, tegen de aangestelde
zou worden gericht; ... dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde erga omnes van
de op de strafvordering gewezen strafrechterlijke beslissing waarbij definitief
uitspraak is gedaan over de zaak zelf (te
dezen het bestaan van en de schuld aan
het materiiHe feit dat ten grondslag ligt
aan de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering, ongeacht de aan dat feit
gegeven omschrijving en ongeacht de juridische context waarin dat feit moet
worden geplaatst), de burgerlijke rechter
bij wie een aparte rechtsvordering aanhangig is gemaakt, bindt uit overwegingen van openbaar belang die zich ertegen verzetten dat die rechter een beslissing neemt, welke in strijd is met de
definitieve beslissing op strafrechterlijk
gebied; dat het gezag erga omnes van de
waarheid van de aan de heer Helman
ten laste gelegde overtreding voor iedereen geldt, met inbegrip van (verweerster) en (eiseres); dat het er, wat dat betreft, niet toe doet dat (verweerster)
tegen Helman geen enkele ontvankelijke
rechtsvordering meer kan instellen, wegens het betrekkelijk gezag van de onbevoegdverklaring dat haar rechtsverhouding met hem bepaalt binnen de nauwomschreven grenzen van artikel 23 van
het Gerechtelijk Wetboek; dat de onderhavige rechtsvordering niet binnen die
grenzen valt, aangezien ze tussen andere
partijen en binnen een andere context is
ingesteld; dat derhalve geen enkele
grond van tegenstrijdigheid zich verzet
tegen de ontvankelijk- en gegrondverklaring van de rechtsvordering van (verweerster) tegen de persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de veroorzaker van het ongeval, tegen wie zij
geen ontvankelijke rechtsvordering kan
instellen maar die erga omnes schuldig
is bevonden aan de schadeverwekkende
overtreding »,
terwijl, zoals gezegd, ten aanzien van
verweerster definitief is beslist dat de
aangestelde van eiseres niet schuldig is
aan de slagen en verwondingen en aan
de verkeersovertredingen die hem ten
laste waren gelegd; verweerster derhalve
niet naar aanleiding van een voor de
burgerlijke rechter tegen eiseres ingestelde vordering kan aanvoeren dat de
aangestelde van eiseres de hem ten laste
gelegde misdrijven heeft gepleegd, en
hierop geen eis tot vergoeding van de
door die misdrijven veroorzaakte schade
kan gronden; immers, nu verweerster
voor de politierechtbank een burgerlijke
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rechtsvordering heeft ingesteld tegen de
aangestelde van eiseres en de rechtbank
beslist heeft dat die aangestelde het hem
ten laste gelegde feit niet heeft gepleegd,
die beslissing, bij ontstentenis van hoger
beroep harerzijds, te haren aanzien in
kracht van gewijsde is gegaan en bovendien gezag van gewijsde heeft verkregen;
het niet instellen van hoger beroep met
zich brengt dat de door de rechtbank te
Dinant, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie gewezen beslissing
voor haar geen gevolgen kan hebben,
ook al heeft die beslissing gezag van gewijsde erga omnes op strafrechtelijk gebied; bovendien, het feit dat ten aanzien
van eiseres geen uitspraak was gedaan
in het vonnis van de Politierechtbank te
Florennes, die zich na de vrijspraak van
beklaagde onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de rechtsvordering
van verweerster, niet wegneemt dat dit
vonnis ten aanzien van verweerster definitief heeft beslist dat de aangestelde
van eiseres de hem ten laste gelegde
misdrijven niet heeft gepleegd; verweerster bijgevolg van eiseres geen vergoeding meer kan vorderen van de door de
misdrijven van haar aangestelde veroorzaakte schade; de exceptie van gewijsde
zich immers doet gelden wanneer de gegrondverklaring van de nieuwe eis het
voordeel van de' vorige beslissing zou tenietdoen; het arrest bijgevolg, door de
rechtsvordering van verweerster tegen
eiseres ontvankeliJ"k en gegrond te verklaren, de kracht van gewijsde miskent
van het op 27 oktober 1981 door de Politierechtbank te Florennes gewezen vonnis (schending van artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook het gezag van
gewijsde van dat vonnis (schending van
de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest bovendien, door
te beslissen dat, gelet op het gezag van
gewijsde erga omnes van het wijzigend
vonnis dat de Correctionele Rechtbank
te Dinant op de strafvordering heeft gewezen, dit vonnis bindend is voor eiseres
en verweerster, ofschoon laatstgenoemde
geen hoger beroep had ingesteld tegen
de beslissing van de politierechtbank die
zich onbevoegd had verklaard om kennis
te nemen van haar burgerlijke rechtsvordering, een verkeerde toepassing maakt
van de regel van het strafrechterlijk gewijsde (schending van het algemeen
rechtsbeginsel van het niet strafrechterlijk gewijsde en van artikel 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering:
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Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de heer Helman, aangestelde van eiseres, door
de Politierechtbank te Florennes bij
vonnis van 27 oktober 1981 werd
vrijgesproken van de, naar aanleiding van het verkeersongeval van 13
juni 1980, tegen hem aangevoerde
telastleggingen, dat die rechtbank
zich onbevoegd verklaarde om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster tegen Helman, dat die beslissing, op
het enkele hoger beroep van het
openbaar ministerie, werd gewijzigd
door de Correctionele Rechtbank te
Dinant, die Helman bij vonnis van
24 mei 1982 veroordeelde op de
strafvordering, terwijl ze de burgerlijke rechtsvorderingen en meer bepaald die van verweerster inwilligde, maar dat genoemd vonnis door
het Hof bij arrest van 1 december
1982 werd vernietigd zonder verwijzing en uitsluitend ter zake van de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de Belgische Bijstand en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten,
op grond dat, bij ontstentenis van
hoger beroep van die partijen tegen
het vonnis van de politierechtbank,
de bestreden beslissing artikel 202,
2°, van het Wetboek van Strafvordering had geschonden;
Overwegende dat de beslissing
van de politierechtbank over de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen de heer Helman ongetwijfeld definitief is, maar dat zij
enkel gezag van gewijsde heeft binnen de bij artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde grenzen; dat derhalve het gezag van
zodanige beslissing niet kan worden
tegengeworpen in een rechtspleging
die, zoals te dezen, een andere oorzaak heeft en tussen andere partijen wordt gevoerd dan deze die voor
de politierechtbank werd gevoerd;
Overwegende echter dat, zoals
volgt uit artikel 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, de op de strafvordering
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gewezen beslissing van de Correctionele Rechtbank te Dinant, nu zij
niet is vernietigd bij het arrest van
1 december 1982 van het Hof, gezag
van gewijsde heeft erga omnes; dat
bijgevolg die beslissing niet meer
kan worden bestreden in de rechtspleging tussen eiseres en verweerster;
Dat het hof van beroep derhalve,
door uitspraak te doen zoals het gedaan heeft en zoals in het middel
wordt weergegeven, zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 september 1991 - 1° kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Butzler.

BELASTINGJAAR - AFTREK AANGENOMEN
DOOR DE ADMINISTRATIE - VERSTRIJKEN
VAN DE TERMIJNEN VOOR WIJZIG!NG - GEVOLG M.B.T. DE VASTSTELLING VAN BET BELASTBAAR INKOMEN VOOR DE VOLGENDE
BELASTINGJAREN - VERPLICHTING VAN DE
ADMINISTRATIE.

1° en 2° De administratie die de aangifte
betreffende een belastingjaar waarin
zogzegd bedrijfsverliezen zijn geleden,
niet wijzigt en de aanslag niet ten kohiere brengt, heeft na het verstrijken
van de wettelijke termijnen niet meer
het recht de aangifte voor dat jaar te
herzien; die houding bindt de administratie evenwel aileen met betrekking
tot de vaststelling van de inkomsten
van het bewuste belastingjaar. De belastingplichtige, die met toepassing
van artikel114, W.LB., van de winsten
van ieder van de volgende belastbare
tijdperken de bedrijfsverliezen wil aftrekken die de vorige jaren werden geleden, kan zich, om die verliezen te bewijzen, niet ertoe beperken te verwijzen naar de ongewijzigde aangifte van
een vorig belastingjaar; de administratie, wanneer zij de verliezen betwist,
hoeft, benevens een bericht van wijziging betreffende volgende belastingjaren, geen bericht van wijziging te versturen betreffende de aangifte van het
jaar tijdens welke de aangevoerde bedrijfsverliezen zijn geleden (1).

(SOCIETE FINANCIERE ET COMMERCIALE DE
CLABECQ N.V. T. BELG. STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1112 F)
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKOHIERING - WIJZIGING - VERSTRIJKEN VAN DE
TERMIJNEN - GEVOLG.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 114, 221, inzonderheid derde
lid, 240, inzonderheid tweede en derde
lid, 245, inzonderheid eerste lid, 251 en
259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

VENVASTSTELLING
NOOTSCHAPSBELASTING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN BEDRIJFSVERLIEZEN - VERLIEZEN VAN EEN

(1) Cass., 19 nov. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I,
302).
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doordat het arrest beslist dat « wanneer het bestuur de aangiften voor de
belastingjaren waarin zogezegd bedrijfsverliezen zijn geleden, niet wijzigt en de
aanslag niet ten kohiere brengt wegens
het ontbreken van belastbare inkomsten,
het na het verstrijken van de wettelijke
termijnen weliswaar niet meer het recht
heeft de aangiften voor die belastingjaren te herzien, maar dat die houding het
bestuur evenwel alleen bindt met betrekking tot de vaststelling van de inkomsten voor de belastingjaren tijdens welke
die verliezen werden aangegeven; dat
daaruit geenszins volgt dat de belastingplichtige, wanneer hij, met toepassing
van artikel 114 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, de inkomsten van
een belastingj aar wil verminderen met
de bedrijfsverliezen die tijdens de vorige
jaren zogezegd werden geleden, om die
verliezen te bewijzen alleen naar de ongewijzigde aangiften van de vorige jaren
zou hoeven te verwijzen, en evenmin dat
het bestuur, wanneer het die verliezen
betwist, berichten van wijzigingen betreffende de aangiften voor de jaren tijdens welke de aangevoerde bedrijfsverliezen zijn geleden, zou dienen te versturen (... ); dat de stilzwijgende aanvaarding
van bedrijfsverliezen die voor een bepaald belastingjaar zijn aangegeven,
wanneer de termijn voor dat belastingjaar is verstreken, voor het bestuur aileen bindend kan zijn voor de berekening van de belasting voor datzelfde
belastingjaar; dat uit het stilzwijgen of
stilzitten van het bestuur met betrekking
tot het aangegeven verlies voor een bepaald belastingjaar, evenwel niet kan
worden afgeleid dat het, eenmaal beter
ingelicht, dat geleden verlies niet meer
kan betwisten bij de vaststelling van het
bedrag van de verschuldigde belasting
voor de volgende belastingjaren (... ); dat
geen enkele bepaling van de belastingwet het bestuur ertoe verplicht, wanneer
geen aanslag ten kohiere is gebracht, bepaalde procedurevormen na te Ieven of
kennis te geven van de wijzigingen in de
inkomstenaangifte en van andere gegevens; dat een teruggave van roerende
voorheffing niet kan worden gelijkgesteld met een aanslag »;
terwijl, eerste onderdeel, uit de voormelde bepalingen volgt dat het bestuur,
wanneer dit het bestaan van de in de
aangifte van de belastingplichtige vermelde verliezen wil betwisten, dienaangaande zijn onderzoekingen moet verrichten binnen de in de voormelde bepalingen, inzonderheid in artikel 240 van
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het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bepaalde termijnen en de belastingplichtige, overeenkomstig artikel 251 van
het wetboek, v66r het verstrijken van de
bij de wet en inzonderheid bij artikel 259
van het wetboek bepaalde aanslagtermijnen, in kennis stellen van de inkomsten
en andere gegevens die het voornemens
is in de plaats te stellen van het aangegeven verlies; daaruit ten deze volgt dat
het bestuur, nu het, zoals het arrest vaststelt, het in artikel 251 van het wetboek
bepaalde bericht niet binnen de voormelde termijnen aan eiseres heeft gestuurd,
de aangifte voor het belastingjaar 1982,
in strijd met wat het arrest beslist, niet
meer kon wijzigen en bijgevolg voor de
volgende belastingjaren de bij artikel 114
van dat wetboek geoorloofde aftrek van
het aangegeven verlies niet kon weigeren;

tweede onderdeel, het bestuur, hoe
dan ook, wanneer het het door een belastingplichtige aangegeven verlies heeft
aanvaard door, zoals te dezen, de belasting op grond van het aangegeven verlies ten kohiere te brengen, na het verstrijken van de aanslagtermijn voor het
bewuste belastingjaar niet meer kan
weigeren het aldus aangenomen verlies
van de inkomsten van de volgende belastingjaren af te trekken overeenkomstig
artikel 114 van het wetboek :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de in
het middel weergegeven vermeldingen bevat; dat die vermeldingen niet
inhouden dat het bestuur de aangifte van eiseres voor het belastingj aar
1982 mocht wijzigen wanneer het,
zoals te dezen, althans stilzwijgend
de voor dat belastingjaar aangegeven bedrijfsverliezen heeft aangenomen en wegens het verstrijken van
de wettelijke termijnen het recht tot
herziening van de aangifte betreffende dat jaar niet meer vermag uit
te oefenen, maar wel dat het feit dat
het bestuur die aangifte niet heeft
gewijzigd en de termijn waarbinnen
het dat had kunnen doen, heeft laten voorbijgaan, niet belet dat het
de vaststelling van de inkomsten
voor de volgende belastingjaren,
waarvoor, zoals het hof van beroep
vaststelt, dezelfde verliezen van de
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winsten zijn afgetrokken, kan betwisten;
Overwegende dat het bestuur,
wanneer het de aangifte betreffende
een belastingjaar waarin zogezegd
bedrijfsverliezen zijn geleden, niet
wijzigt en de aanslag niet ten kohiere brengt, na het verstrijken van de
wettelijke termijnen weliswaar niet
meer het recht heeft de aangifte
voor dat j aar te herzien; dat die houding het bestuur evenwel alleen
bindt met betrekking tot de vaststelling van de inkomsten van het bewuste belastingjaar; dat daaruit
evenmin volgt dat de belastingplichtige, wanneer hij, met toepassing
van artikel 114 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, gewijzigd
bij artikel 28 van de wet van 8 augustus 1980, van de winsten van ieder van de volgende belastbare tijdperken de bedrijfsverliezen wil aftrekken die tijdens de vorige jaren
werden geleden, om die verliezen te
bewijzen alleen naar de ongewijzigde aangifte van een vorig belastingjaar hoeft te verwijzen, en evenmin
dat het bestuur, wanneer het die
verliezen betwist, benevens een bericht van wijziging betreffende de
volgende belastingj aren, ook een bericht van wijziging betreffende de
aangifte van het jaar waarin de aangevoerde bedrijfsverliezen zijn geleden, dient te versturen;
Overwegende dat het hof van beroep bijgevolg, door de uitspraak die
in het middel is weergegeven, zijn
beslissing naar recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestuur, zoals volgt uit het antwoord op het
eerste onderdeel, wettelijk het recht
behoudt om de werkelijkheid en het
bedrag van de door de belasting' plichtige aangevoerde en van de
winsten van het belastbaar tijdperk
afgetrokken bedrijfsverliezen te betwisten, zelfs wanneer het voor een
vorig belastingjaar het bestaan van
die verliezen heeft aangenomen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en M. Baltus, Brussel.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN
- BEDRAG - FORFAITAIRE RAMING - ART.
44, TWEEDE LID, W.l.B. - TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

Art. 44, tweede lid, W.l.B. dat bepaalt dat
de administratie de bedrijfsuitgaven of
bedrijfslasten waarvan het bedrag niet
overeenkomstig het eerste lid van hetzelfde artikel is verantwoord, op een
vast bedrag mag bepalen, onderstelt
dat de echtheid van de kosten of lasten is aangetoond, maar dat het bedrag ervan niet kan worden verantwoord door bewijsstukken of andere
bewijsmiddelen (1).
(RICHARD E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F 1120 F)

12 september 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven - Advocaten : mrs. Delahaye en
De Bruyn.

(1) Zie de voorbereiding van de wet van 25
juni 1973 tot wijziging van het W.I.B., Kamer
van Volksvertegenwoordigers, verslag De
Vidts, Senaat, verslag Vlerick, Pasin. 1973, biz.
676 en 704.

Nr. 22

HOF VAN CASSATIE

38

in te gaan, voor zijn weigering geen
reden hoeft op te geven, tenzij enige
wetsbepaling hem daartoe verplicht
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1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - PERSONEN DOOR WIE HOGER BEROEP KAN WORDEN INGESTELD VERENIGING ZONDER
RECHTSPERSOONLIJKHEID.

2° ECONOMIE -

VRIJHEID VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID - AANBOD - WEIGERING - VERANTWOORDING.

3° VERBINTENIS RING -

AANBOD VERANTWOORDING.

WEIGE-

1o Wanneer een eisende partij een veroordeling vordert tegen een vereniging
die geen rechtspersoonlijkheid heeft,
en de rechter de gevraagde veroordeling uitspreekt, is de veroordeelde vereniging partij in het geding; zij kan
mitsdien tegen haar vemordeling opkomen door de rechtsmiddelen bij de
wet bepaald (1).

2° en 3° Uit de bij art. 7 deer. 2-17 maart
1791 gewaarborgde vrijheid van koophandel, nijverlJeid en arbeid, waarin is
besloten de vrijlJeid voor eenieder om
de overeenkomsten te sluiten die 11ij
wil, volgt dat degene tot wie een aanbod is gericht en die daarop niet wenst
(1) De appelrechter had het hoger beroep
van de vereniging in kwestie niet toelaatbaar
verklaard. Voor het Hof had het O.M. besloten
tot niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, op grond dat het was ingesteld door een
vereniging die geen partij in het geding kon
zijn, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezat en het bezit van die hoedanigheid een wettelijk vereiste was om actief, als eiser, of passief, als verweerder, in rechte op te treden.
Zie sub Cass., 11 jan. 1979, cone!. adv.-gen.
Velu, Bull., 1979, 522 e.v.; J. VAN COMPERNOLLE,
Le droit d'action en justice des groupements
(1972), 138; J. VAN COMPERNOLLE, « Examen de
jurisprudence, Droit judiciaire prive, les
voies de recours », R.C.J.B., 1987, 115 (131, nrs.
15 et 135); J. RoNSE, « Overzicht van rechtspraak, Vennootschappen >>, T.P.R., 1978, 681
(750, nr. 84) en T.P.R., 1986, 859 (919, nr. 69);
zie ook : Cass., 19 feb. 1979, A.C., 1978-79, 725
(726, 1e ko!.); A. FE'ITWEIS, Manuel de procedure civile (1985), nrs. 736 en 737; A. BROSENS,
*53 Beroep in burgerlijke zaken en inzake van
koophandel », A.P.R., 1956, nr. 183.

(2).
(BELGISCHE BOERENBOND, MINTEN
T. AGRIVITA B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7015)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 mei 1988 en 21
februari 1989 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening is ingesteld door de Belgische Boerenbond:
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening van eiseres : gebrek aan hoedanigheid :
En over het eerste middel: schending
van de artikelen 17, 18, 20, 24, 26, 28,
1042, 1050, 1386 en 1397 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het tussenarrest van 17 mei
1988 het door de eiseres ingesteld hager
beroep « niet toelaatbaar » verklaart, op
grand : « dat aileen wie partij was voor
de eerste rechter het recht heeft hager
beroep in te stellen; de hoedanigheid van
partij afhankelijk is van twee elementen;
dat aileen als partij kan aanzien worden
wie juridisch bestaat en wie voor de eerste rechter is verschenen of opgeroepen
werd (R.P.D.B., v" Appel en matiere civile, sociale et commerciale, n° 197); geen
enkele rechtsvordering kan ingesteld
worden in naam van wie geen rechtspersoonlijkheid heeft; dat de wet in beginsel
geen rechtspersoonlijkheid toekent aan
feitelijke verenigingen, zodat eerste appellant dan ook in beginsel niet kan optreden in rechte; het !outer feit dat eerste appellante werd veroordeeld door de
(2) M. GoTZEN, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging (1962); P.
VAN 0MMESLAEGHE, « Examen de jurisprudence, Les obligations », R.C.J.B., 1986, 33 (165, nr.
70); J. STUYCK en B. VAN DE WALLE DE GHELCKE,
« Weigering van verkoop ·en van levering >>,
T.B.H., 1984, 324 (326-331); de noot van B. VAN
DE WALLE DE GHELCKE, in T.B.H., 1987, 308
(310).
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eerste rechter, aan die appellante nog
geen rechtspersoonlijkheid toekent; dat
de veroordeling tot schadevergoeding uitgesproken door de eerste rechter niet
constitutief kan werken voor de rechtspersoonlijkheid van de veroordeelde; er
geen enkele reden is om het hoger beroep van de veroordeelde feitelijke vereniging toe te laten, daar het vonnis
noodzakelijkerwijs geen enkel effect kan
sorteren; dat het aldus niet inconsequent
is, zoals door appellanten geponeerd, dat
het vonnis "definitief zou zijn ten aanzien van de Boerenbond en niet definitief ten aanzien van Minten" »,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 17, 18, 1042 en 1050 van
het Gerechtelijk Wetboek het hoger beroep niet kan worden toegelaten indien
de appellant geen hoedanigheid en geen
belang heeft om het hoger beroep in te
stellen; elkeen die in eerste aanleg partij
is geweest de vereiste hoedanigheid
heeft om hoger beroep in te stellen; elkeen die in eerste aanleg wordt opgeroepen en/of is verschenen als partij bij het
geschil is te beschouwen, ongeacht de
vraag of de vordering van of tegen die
partij toelaatbaar is; zodat het tussenarrest van 17 mei 1988, door te beslissen
dat voor de eerste rechter partij is niet
alleen wie voor de eerste rechter is verschenen of opgeroepen maar ook alleen
wie juridisch bestaat en door om reden
dat eiseres juridisch niet bestaat het
door hem ingesteld hoger beroep niet
ontvankelijk te verklaren, de in het onderdeel
ingeroepen
wetsbepalingen
schendt;

Overwegende dat, wanneer een eisende partij een veroordeling vordert tegen een vereniging die geen
rechtspersoonlijkheid heeft, en de
rechter de gevraagde veroordeling
uitspreekt, de veroordeelde partij in
het geding is;
Dat een vonnis aileen kan worden
vernietigd door de rechtsmiddelen
bij de wet bepaald;
Dat daaruit volgt dat een vereniging die is veroordeeld, tegen haar
veroordeling moet kunnen opkomen
door de middelen bij de wet bepaald;

39

Dat het arrest van 17 mei 1988
derhalve het hoger beroep van eiseres ten onrechte niet toelaatbaar
verklaart;
Dat, steeds om dezelfde redenen,
eiseres ontvankelijk is om zich tegen dat arrest in cassatie te voorzien;
Dat verweersters middel van nietontvankelijkheid moet worden verworpen en het eerste onderdeel van
het eerste middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening is ingesteld door eiser Minten :
Over het tweede middel: schending
van artikel 97 van de Grondwet, artikel 7
van het decreet d'Allarde van 2-17 maart
1791 houdende de opheffing van steunrechten, meesterschappe"l en gilderaden
en de algemene beginselen inzake de
vrijheid van handel en nijverheid, de
wilsautonomie, en het rechtsgebruik,
doordat het eindarrest van 21 februari
1989 het hoofdberoep van eiser ongegrond verklaart en het bestreden vorinis
bevestigt in de mate dat het eiser veroordeelt tot de betaling van een schadevergoeding van 350.000 frank op grond:
« dat de eerste rechter terecht, om motieven die het hof (van beroep) bijtreedt,
heeft geoordeeld dat (eiser) een fout
heeft begaan door, na een eerste opname
van (verweersters) publiciteit voor haar
product Magkal in het weekblad van de
Belgische Boerenbond " de boer en de
tuinder" (nummer van 14 september
1984) - waarvan hij verantwoordelijk~
uitgever is -, nadien te hebben gewelgerd en te zijn blijven weigeren nog publiciteit voor dit product evenals voor geintimeerdes product Vitakal op te nemen; dat weliswaar (... ) (eiser) terecht
betoogt dat ieder rechtsbekwaam persoon vrij is contracten aan te gaan, vrijheid die ook het recht om niet te contracteren impliceert; dat evenwel (... ) van
bedoeld recht - zoals van elk recht geen misbruik mag worden gemaakt; dat
in casu (eiser) misbruik heeft gemaakt
van het recht niet te contracteren door
zonder enige geldige reden te kunnen
aanvoeren en met klaarblijkelijke miskenning van (verweersters) recht om reclame te voeren - uitvloeisel van haar
recht handel te drijven - systematisch
te weigeren de litigieuze publiciteit op te
nemen; dat de afwezigheid van enig gel-
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dig motief voor deze weigering duidelijk
blijkt uit het uiteenlopend karakter der
diverse redenen achtereenvolgens opgegeven in de briefwisseling, voor de rechter in kort geding, voor de rechtbank ten
grande en thans voor het hof (van beroep) (redenen herhaald en samengevat
op blz. 8 e.v. van (verweersters) beroepsconclusie); dat gezegde redenen
niet ernstig voorkomen en overigens in
genen dele worden gestaafd; dat inzonderheid geenszins blijkt dat, zoals door
(eiser) wordt voorgehouden, de kwestieuze reclame misleidend zou zijn; dat de
houding van (eiser) des te meer als een
misbruik dient aangezien dat door de
weige:ring gezegde publiciteit op te nemen in het weekblad van De Belgische
Boerenbond "de boer en de tuinder",
dat weliswaar geen monopoliepositie bekleedt in de desbetreffende vakliteratuur
maar tach bij de leden van De Belgische
Boerenbond en in landbouwerskringen
in het algemeen een hoog aanzien heeft,
de lancering van de door (verweerster)
op de markt gebrachte nieuwe produkten
Maglw.l en Vitakal aanzienlijk werd belemmerd, omstandigheid waarvan (eiser)
zich terdege bewust was of moest zijn;
dat, samengevat, zo in principe (eiser)
vrij is te cont:racteren met wie hij wil,
hij in casu van die vrijheid misbruik
heeft gemaakt door ten aanzien van een
enkele kalkproducent, (verweerster), op
discriminerende wijze te weigeren publiciteit op te nemen, daar waar hij moest
weten dat die discriminatie zonder enig
nut voor hemzelf - en zelfs blijkbaar
zonder enig nut voor de feitelijke vereniging De Eelgische Boerenbond in wier
dienst hij tewerkgesteld is - aan (verweerster) een aanzienlijk nadeel zou berokkenen; dat de door (verweerster) geleden schade enkel vatbaar is voor begroting ex aequo et bono en door de eerste
rechter gepast werd bepaald op 350.000
frank; dat uit het bovenstaande volgt dat
het hoofdberoep van Sylvain Minten ongegrond is »,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel inzake
rechtsmisbruik, enkel de uitoefening van
een subjectief recht die kennelijk de
grenzen van een normale uitoefening
door een voorzichtig persoon te buiten
gaat als rechtsmisbruik kan worden aangemerkt; het algemeen rechtsbeginsel
dat rechtsmisbruik verbiedt niet op vrijheden toepasselijk is; overeenkomstig artikel 7 van het decreet d'Allarde en de algemene beginselen inzake vrijheid van
handel en nijverheid en inzake de wils-
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autonomie, de mogelijkheid om al dan
niet te contracteren geen subjectief recht
is doch een vrijheid uitmaakt; zodat het
eindarrest, door impliciet maar zeker te
beslissen dat het beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt ook toepasselijk is op de
vrijheid om al dan niet te contracteren
en door de grond van het vastgesteld
« misbruik >> van die vrijheid quod
non - de oorspronkelijke vordering tegen tweede eiser gegrond te verklaren
en het bestreden vonnis op dit punt te
bevestigen, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen (uitgezonderd artikel 97
van de Grondwet) en beginselen schendt;

vierde onderdeel, overeenkomstig de
in het middel aangeduide wetsbepalingen, uitgezonderd artikel 97 van de
Grondwet, en beginselen, de omstandigheid dat de weigerende partij geen geldige reden of rechtmatig belang zou kunnen aanvoeren ter rechtvaardiging van
de contractsweigering alsook de omstandigheid dat de contractsweigering aan de
kandidaat-contractant een aanzienlijk
nadeel zou berokkenen bij een individuele contractsweigering niet volstaan om
tot rechtsmisbruik te besluiten; bij individuele contractsweigering enkel van
rechtsmisbruik sprake kan zijn wanneer
daardoor een onrechtmatig doel wordt
beoogd; zodat het eindarrest, door te beslissen dat eiser van het recht om niet te
contracteren misbruik heeft gemaakt om
de enkele reden dat hij daarvoor geen
geldige reden of enig belang zou kunnen
aanvoeren en de contractsweigering aan
verweerster een aanzienlijk nadeel zou
berokkenen, doch zonder vast te stellen
dat door de contractsweigering een onrechtmatig doel werd beoogd, de in het
middel aangeduide WE:)tsbepalingen, uitgezonderd artikel 97 van de Grondwet,
en beginselen schendt :

Overwegende dat artikel 7 van het
decreet van 2-17 maart 1791 de vrijheid van koophandel, nijverheid en
arbeid waarborgt;
Overwegende dat in die vrijheid
besloten is de vrijheid voor eenieder
om de overeenkomsten te sluiten
die hij wil; dat zulks meebrengt dat
het feit dat iemand een aanbod
doet, voor hem niet een subjectief
recht in het leven roept waardoor
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hij de macht zou hebben om degene
aan wie hij het aanbod doet, tot uitvoering te dwingen van een verbintenis die erop zou neerkomen dat
hij het aanbod moet aanvaarden
tenzij hij een rechtvaardiging verstrekt voor zijn weigering om zulks
te doen; dat voor degene tot wie het
aanbod gericht is elke verplichting
ontbreekt om er op enigerlei wijze
op in te gaan; dat het slechts anders
is wanneer en in zoverre enige wetsbepaling hem daartoe verplicht;
Overwegende dat daaruit volgt dat
degene tot wie een aanbod is gericht, wanneer hij er niet op wenst
in te gaan, voor zijn weigering geen
reden hoeft op te geven;
Dat het arrest van 21 februari
1989, door te beslissen dat eiser
geen geldig motief voor zijn weigering verstrekte, artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING VOERTUIG GEWOONLIJK GESTALD IN HET
BUITENLAND NIET GEIDENTIFICEERD
VOERTUIG - BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS - VERGOEDINGSPLICHT.

Wanneer op het grondgebied van een lidStaat van de E.E.G. schade is veroorzaakt door een voertuig dat gewoonlijk
op het grondgebied van een andere lidStaat van de E.E.G. is gestald doch
niet nader is gei'dentificeerd, is het nationaal bureau van afwikkeling, evenmin als enige andere verzekeraar, verplicht de schade van de benadeelde
personen te vergoeden (1). (Artt. 12
W.A.M.-wet en 2, lid 2, richtlijn van de
Raad van de E.G. van 24 april 1972.)

(WAAGNATIE N.V. T. BELGISCH BUREAU VOOR
AUTOVERZEKERAARS V.Z.W.)

ARREST

(A.R. nr. 7050)

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten van 17 mei 1988 en
21 februari 1989, behalve in zoverre
dit laatste het principaal beroep van
eiser en het incidenteel beroep van
verweerster tegen eiser toelaatbaar
verklaart; 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 Antwerpen.
13 september 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Andersluidende
conclusie (3) van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Biitzler.

(3) Zie noot 1.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1989 gewezen ·
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel: schending van de artikelen 1, meer bepaald lid 4, 2, meer bepaald paragraaf 2, het eerste zoals gewijzigd bij artikel 1 en het tweede bij
artikel 2 van de wet van 4 juli 1972, 16
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 24 juni 1973 tot de
uitvoering van sommige bepalingen van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 2, lid 2, van de

(1) CL. J. BERR en H. GROUTEL, « Droit europeen des assurances : accidents de Ia circulation causes dans un Etat de Ia C.E.E. par un
vehicule etranger ''• Rev. Trim. de droit europeen, 1984, 643 (651); zie Hof van Justitie, nr.
116/83, 21 juni 1984, Jur. H.v.J., III, 2481, en nr.
152/83, 6 okt. 1987, ibid., 1987, IV, 3833.
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richtlijn van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap van 24 april
1972, nr. 72/166,

derwerpt aan voorwaarden die de wet
niet voorziet en dus de in het middel
aangehaalde bepalingen schendt :

doordat het bestreden arrest, na tot
het besluit te zijn gekomen dat de
vrachtwagen bestuurd door de aangestelde van eiseres aangereden werd door een
voertuig dat « een Duitse nummerplaat
heeft en derhalve gewoonlijk gestald is
op het grondgebied van de Bondsrepubliek ·
Duitsland », de vordering gericht tegen
verweerder in cassatie ertoe strekkend
hem te horen veroordelen tot vergoeding
van de schade toegebracht bij die aanrijding, bij wijze van bevestiging van het
vonnis a quo, afwijst op de motieven:
« dat in toepassing van artikel 2, § 2, lid
3, van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en artikel 2,
lid 2, van het K.B. van 24 juni 1973 tot
uitvoering van sommige bepalingen van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (verweerder in cassatie) de verplichting heeft de schade
door het in de Bondsrepubliek Duitsland
gestalde voertuig toegebracht te vergoeden, zelfs al is de verzekeringsplicht niet
nagekomen; evenwel dat in geval van
verzekeringsplicht niet is nagekomen,
(verweerder in cassatie) de aan de schadelijder uitgekeerde vergoeding moet
kunnen verhalen tegen de niet-verzekerde; dat dit enkel mogelijk is in de mate
het aanrijdend voertuig kan worden gei"dentificeerd; dat nu ten deze identificatie
van het aanrijdend voertuig is uitgesloten (verweerder in cassatie) niet tot tussenkomst is gehouden »,

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aanrijding veroorzaakt
werd door een niet ge'identificeerd
voertuig met Duitse nummerplaat
en gewoonlijk gestald op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland;
Overwegende dat bij richtlijn van
24 april 1972 van de Raad van de
E.G., een stelsel is ingevoerd waarvan de voornaamste kenmerken
kunnen worden samengevat als
volgt : 1. opheffing van de controle
op de groene kaart voor voertuigen
die gewoonlijk in een Lid-Staat zijn
gestald en het grondgebied van een
andere Lid-Staat binnenkomen, op
basis van een overeenkomst tussen
de zes nationale bureaus van verzekeraars, volgens welke elk nationaal
bureau, overeenkomstig de nationale wetgeving, de vergoeding waarborgt van schaden waarvoor recht
op vergoeding bestaat en die op zijn
grondgebied zijn veroorzaakt door
een van deze al dan niet verzekerde
voertuigen; 2. het vermoeden dat elk
communautair motorrijtuig dat zich
op het grondgebied van de Gemeenschap in het verkeer bevindt, verzekerd is, waartoe de wetgevers van
alle Lid-Staten de verzekering tegen
de
wettelijke
aansprakelijkheid
waartoe de deelneming aan het verkeer van deze voertuigen aanleiding
kan geven, verplicht dienen te stellen;
Overwegende dat volgens artikel
2, lid 2, van 's Raads richtlijn van 24
april 1972, claims tot vergoeding van
schade die op het grondgebied van
een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap is veroorzaakt door een voertuig dat gewoonlijk op het grondgebied van een
andere Lid-Staat van de E.E.G. is
gestald door de nationale bureaus
van verzekeraars moeten worden afgewikkeld binnen de grenzen van
en onder de voorwaarden van hun
eigen nationale wetgeving, ook al is

terwijl, overeenkomstig de in het middel geviseerde wetsbepalingen, het Bureau der Autoverzekeraars gehouden is
tot vergoeding zodra vaststaat dat de
schade toegebracht werd door een in de
Bondsrepubliek Duitsland gestalde voertuig ongeacht of de verzekeringsplicht al
dan niet is nagekomen en, noch deze bepalingen, noch enige andere wetsbepalingen de verplichtingen van verweerder in
cassatie onderwerpt aan de mogelijkheid
om de door hem uitgekeerde vergoeding
te verhalen tegen een niet verzekerde
bestuurder of aan een identificatie - andere dan het door het arrest als vaststaand beschouwd feit dat het voertuig
in Duitsland is gestald - van het aanrijdend voertuig, zodat het bestreden arrest
de wettelijke verplichting tot schadevergoeding van verweerder in cassatie on-
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het voertuig volgens de wetgeving
van het land van stalling niet of onvoldoende verzekerd; dat het arrest
van het Hof van Justitie van 21 juni
1984 in die zin beslist;
Dat, zoals door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld in zijn arresten
van 21 juni 1984 en 6 oktober 1987,
het stelsel door de richtlijn ingevoerd berust op een overeenkomst
gesloten tussen de nationale bureaus krachtens welke het bureau
van afwikkeling tegen het bureau
van het land waar het schadeverwekkend voertuig is gestald over
een regresvordering beschikt, wat
inhoudt dat het voertuig gei:dentificeerd is;
Overwegende dat artikel 2, § 2,
van de wet van 1 juli 1956, als gewijzigd op 4 juli 1972 ter uitvoering van
de genoemde richtlijn, bepaalt dat
« motorrijtuigen, die gewoonlijk in
het buitenland zijn gestald (... ) tot
het verkeer in Belgie (worden) toegelaten, mits het Bureau, tot dat
doel erkend door de Koning, zelf tegenover de benadeelden de verplichting op zich neemt de schade, door
die motorrijtuigen toegebracht, overeenkomstig de bepalingen van deze
wet te vergoeden »;

43

Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat verv.reerder te dezen
eiseres niet hoefde te vergoeden, de
in het middel aangevoerde wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het kritiek oefent op de redenen van de appelrechter volgens
welke verweerder de benadeelden
slechts zou moeten vergoeden in de
gevallen waar een regresvordering
mogelijk is tegen de niet-verzekerde
bestuurder van het aanrijdend voertuig, opkomt tegen een overtollige
reden en mitsdien niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Delahaye en De Gryse.

Dat artikel 16 van de genoemde
wet evenwel bepaalt dat << wanneer
het motorrijtuig niet gei:dentificeerd
is (... ) de personen, benadeeld door
het gebruik van dit rijtuig, tegenover het (... ) gemeenschappelijk
waarborgfonds, voor de vergoeding
van hun lichamelijke schade, een
recht op schadeloosstelling (kunnen)
doen gelden (... ) »;
Nr. 24

Overwegende dat uit de samenhang van die bepalingen voortvloeit
dat, wanneer het aanrijdend voertuig niet gei:dentificeerd is, het nationaal bureau van afwikkeling
evenmin als enige andere verzekeraar verplicht is de schade van de
benadeelde personen te vergoeden;

1e KAMER - 13 september 1991

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN CURATOR VAN EEN FAILLISSEMENT - BEHEERSKOSTEN EN HONORARIA - AANREKENING.
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Wanneer de curator van een faillissement een goed heeft verkocht waarop
een bijzonder voorrecht of een hypotheek betrekking heeft, worden de kosten en de honoraria van de curator,
die door de tegeldemaking noodzakelijk zijn gemaakt, eerst van de opbrengst van die tegeldemaking afgenomen, en niet van de hele opbrengst
van de tegeldemaking van aile activa.
(Artt. 17 en 21 Hypotheekwet.) (1)
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET
AAN DE NIJVERHEID N.V. T. HANSSEN EN MAILLEUX, CURATORS IN HET FAILLISSEMENT GEUTRANS P.V.B.A. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7239)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1989
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 9,
12, 13, 14, 17, 19, meer in het bijzonder
1°, 21 en 26 van de wet van 16 december
1851 betreffende de voorrechten en hypotheken, 454, 480, dit laatste artikel als
gewijzigd bij artikel 40 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935,
542, 544 en 561 van boek III, titel I, van
het Wetboek van Koophandel, als vastgesteld bij de Faillissementswet van 18
april 1851, 33 van het regentsbesluit van
25 september 1946, houdende de gecoi:irdineerde wetten op het gerechtelijk ak-.
koord,
doordat het arrest besluit tot de afwijzing als ongegrond van het door eiseres
aangetekend hoger beroep tegen het vonnis a quo, gewezen door de Rechtbank
van Koophandel te Tongeren op 26 februari 1987, waarbij het door eiseres tegen het door de curators van het faillissement van de P.V.B.A. Geutrans opgesteld proces-verbaal van rangregeling
{1) I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de
faillite, nrs. 713, 730; Manuel des siiretes mobilieres {Ed. Jeune Barreau Liege, 1989) - 617; I.
VEROUGSTRAETE, « Dettes de masse, privileges
et monnaie de faillite », R.C.J.B., 1990, 18 {24);
MERCHIERS, « La realisation du gage sur fonds
de commerce du failli », R.C.J.B., 1989, 272
{284).
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gedane verzet ongegrond wordt verklaard, en derhalve tot de bevestiging
van het beroepen vonnis en tot veroordeling van eiseres in de kosten van het hager beroep, op de volgende gronden :
« Tot staving van haar hager beroep
blijft (eiseres) inroepen enerzijds dat de
algemene kosten en erelonen van de curators evenredig moeten verdeeld worden onder de bijzonder bevoorrechte
schuldeisers (volgens het belang van ieders vordering in het verwezenlijkt actief) en anderzijds dat de voorrechten
van (de N.V. Bank Brussel Lambert en
de N.V. L.A.G. Manufacturing Company)
op de opbrengst van de verkoop van respectievelijk een hangar en een tractor
vervallen zijn daar deze goederen ingebracht werden in een vennootschap en
bijgevolg uit het patrimonium van de
schuldenaar zijn verdwenen. (...) Ten
aanzien van de verdeling van de algemene kosten en de erelonen van de curators : Overwegende dat art. 12 Hyp. W.
de voorrang die de houder van een bevoorrechte schuldvordering bezit niet beperkt tot het bedrag van die schuldvordering, verminderd met (een proportioneel
deel van) de gerechtskosten; dat evenmin enige andere wetsbepaling toelaat,
bij verdeling van het actief, op de aan de
bevoorrechte schuldeisers uit te keren
bedragen inhoudingen te verrichten ten
voordele van schuldeisers van een minder gunstige rang (laat staan ten voordele van de chirografaire schuldeisers) weze het nog door het voor te stellen als
deelname in de beheerkosten van het
faillissement; dat art. 561 FW en de artikelen 13, 14, 19, 20 en 21 e.v. Hyp. W. de
rangorde aangeven waarin de verdeling
client te geschieden; dat, door de staat
van onkosten en ereloon van de curator
(krachtens de artikelen 480 en 561 FW
en de artt. 17 en 19 Hyp. W; evenals van
de vereffenaars en commissarissen
krachtens art. 33 van de gecoi:irdineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord van
25 september 1946) bij voorrang af te nemen van het te verdelen actief, alle
schuldeisers in abstracto bijdragen tot
de beheerskosten in ruime zin ook indien deze afneming de uitkering aan de
laatst-in-rang zijnde bevoorrechte schuldeisers zou beletten; dat de eerste rechter
terecht benadrukt dat de curators in casu strict de hiervoor aangehaalde wettelijke bepalingen hebben gevolgd en dat
de "positierechtelijke rangregeling zou
verstoord worden doordat de tweede
schuldeiser in rang aldus een deel van
de opbrengst van het pand verkrijgt dat
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rechtens de eerst ingeschrevene toekomt" (met verwijzing naar de auteurs
Parys en Van Buggenhout); dat trouwens
(eiseres) haar standpunt niet staaft door
enige verwijzing naar welke wettelijke
bepaling ook »,

terwijl, ...
tweede onderdeel, luidens de artikelen
17 en 19, 1°, van de Hypotheekwet, de gerechtskosten bevoorrecht zijn op de roerende en onroerende goederen ten aanzien van alle schuldeisers in wier belang
zij zijn gemaakt; deze kosten derhalve
slechts bevoorrecht zijn op de goederen,
die zij hielpen of zouden kunnen helpen
behouden of te gelde maken; overeenkomstig artikel 21 van de Hypotheekwet
de gerechtskosten boven alle schuldvorderingen gaan ten behoeve waarvan zij
zijn gemaakt; dit prioriteitsbeginsel ook
is neergelegd in art. 19, 1°, van de Hypotheekwet, voor zover het voorrecht op
roerende goederen wordt uitgeoefend; in
navolging van voornoemde principes de
algemene kosten van het faillissement
en het ereloon van de curator slechts ten
titel van bevoorrechte gerechtskosten bij
voorrang kunnen worden voorafgenomen
van de opbrengst van verwezenlijking
der goederen, waarop zij betrekking hebben en voor zover zij hebben bijgedragen tot het behoud of de verwezenlijking
dezer goederen; zoals in het eerste onderdeel van het middel is uiteengezet, eiseres deze stelling aanhield zowel in
haar verzoekschrift tot hoger beroep als
in haar appelconclusie, en hieruit afleidde dat in geval van verdeling door de curator van het faillissement van de opbrengst van verwezenlijking der activa
onder bevoorrechte schuldeisers met een
bijzonder voorrecht, zoals in het onderhavige geval, de algemene kosten van
het faillissement en het ereloon van de
curator, in zoverre zij tot voordeel van
de bijzondere bevoorrechte schuldeisers
hebben gestrekt en derhalve als bevoorrechte gerechtskosten kunnen worden
beschouwd, wat te dezen niet werd betwist, moeten worden verdeeld naar
evenredigheid van het brutobedrag der
verwezenlijking van de goederen, voorwerp van elk zadel, en vervolgens bij
voorrang voorafgenomen van het brutobedrag van elk afzonderlijk zadel alvorens over te gaan tot uitbetaling aan de
bijzonder bevoorrechte schuldeisers, die
op deze goederen hun voorrecht kunnen
uitoefenen; zodoende de curators geenszins de positiefrechtelijke rangregeling
zouden verstoren, zoals door het arrest
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wordt gezegd, aangezien deze wijze van
verdeling per afzonderlijke zadels rekening houdt: - enerzijds met het betrekkelijk karakter van het voorrecht der gerechtskosten, dat slechts kan worden
uitgeoefend op de goederen, tot behoud
of tot verwezenlijking waarvan de kosten werden gemaakt en dat uitsluitend
kan worden ingeroepen ten aanzien van
de bevoorrechte schuldeisers met een
bijzonder voorrecht, die op deze goederen hun voorrecht kunnen uitoefenen,
waardoor de gerechtskosten niet bij
voorrang kunnen worden afgenomen van
de opbrengst van andere goederen, waarop andere schuldeisers met een bijzonder voorrecht hun rechten kunnen laten
gelden, op straffe van benadeling dezer,
nu zij uit de kosten geen voordeel hebben gehaald; - anderzijds met de bijzondere toestand waarin schuldeisers
met een bijzonder voorrecht zich bevinden zowel na faillissement als na gerechtelijk akkoord: deze schuldeisers bevinden zich buiten de massa; de goederen
waarop zij hun bijzonder voorrecht kunnen uitoefenen, maken doorgaans geen
deel uit van het actief van het faillissement en zij behouden - zij het soms in
beperkte mate - hun recht tot verzilvering van de hun verstrekte waarborg,
waaruit volgt dat hun bevoorrechte rechten de rechten van de schuldeisers van
de massa, met name de boedelschulden,
waaronder het ereloon en de kosten van
de curator, primeren; zodat het arrest
niet wettig, op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen, kon beslissen tot de afwijzing als ongegrond
van het door eiseres ingesteld hoger beroep en derhalve tot de bevestiging van
het vonnis a quo, waarbij het door eiseres aangetekend verzet tegen het door
de curators - eerste en tweede verweerder - opgesteld voorstel van rangregeling werd verworpen, en aldus aannemen
dat de beheerskosten en het ereloon van
de curators dienen te worden voorafgenomen van het geheel van het onder de
bijzonder bevoorrechte schuldeisers te
verdelen actief, zelfs zo deze voorafneming de uitkering aan de laatste in rang
bijzondere bevoorrechte schuldeiser, te
dezen eiseres in haar hoedanigheid van
pandhoudende schuldeiser op de handelszaak, zou beletten of beperken
(schending van de artikelen 9, 12, 13, 14,
17, 19, meer in het bijzonder 1°, 21 en 26
van de wet van 16 december 1851 betreffende de voorrechten en hypotheken,
454, 480, dit laatste artikel als gewijzigd
bij artikel 40 van het koninklijk besluit
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nr. 150 van 18 maart 1935, 542, 544 en
561 van boek III, titel I, van het Wetboek
van Koophandel, als vastgesteld bij de
Faillissementswet van 18 april 1851, 33
van het regentsbesluit van 25 september
1946, houdende de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord);

Overwegende dat schuldvorderingen die bevoorrecht zijn met betrekking tot bepaalde roerende goederen, na tegeldemaking van die goederen eerst met de opbrengst daarvan moeten worden betaald; dat
hetzelfde geldt voor de hypothecaire
schuldvorderingen; dat ieder van de
aldus bevoorrechte schuldeisers de
tenuitvoerlegging, strekkende tot betaling van zijn schuldvordering, ook
tijdens het faillissement van de
schuldenaar kan vervolgen op het
goed waarop zijn voorrecht of hypotheek betrekking heeft, zij het in
een aantal gevallen pas na de sluiting van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen;
dat te dezen echter de goederen te
gelde blijken te zijn gemaakt door
de curators en het onderdeel de
vraag aan de orde stelt van de kosten en honoraria van de curators;
Overwegende dat, wanneer de curator een goed heeft verkocht waarop een voorrecht of een hypotheek
betrekking heeft, dan krachtens de
artikelen 17 en 21 van de Hypotheekwet de kosten en de honoraria
van de curator die door de tegeldemaking noodzakelijk zijn gemaakt,
eerst van de opbrengst van die tegeldemaking moeten worden afgenomen; dat het strijdig is met de vermelde artikelen 17 en 21 en met de
aard van het bijzondere voorrecht
en van de hypotheek, alle algemene
kosten en honoraria van de curator
aan te rekenen op de hele opbrengst
van de tegeldemaking van alle activa, met inbegrip van de goederen
waarop een bijzonder voorrecht of
een hypotheek rust;

Dat het arrest derhalve ten on·
rechte beslist « dat, door de staa1
van onkosten en ereloon van de curator (... ) bij voorrang af te nemen
van het te verdelen actief, alle
schuldeisers in abstracto bijdragen
tot de beheerskosten in ruime zin
ook indien deze afneming de uitkering van de laatste in rang zijnde
bevoorrechte schuldeiser zou beletten »;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de verdeling van
de algemene kosten en honoraria
van de curators 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; verklaart dit arrest
bindend voor de N.V. Bank Brussel
Lambert; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
13 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijlduidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Geinger,
Nelissen Grade en Simont.
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1° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.1
E.V.R.M. - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJD!GHEID VAN DE RECHTER - RECHTERLIJKE BESLISSING.
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VAN

VERDEDIGING

RECHTERLIJKE BESLISSING;

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
10.1 E.V.R.M.- RECHT VAN MENINGSU!TINGBEPERKINGEN.

1° Uit de enkele omstandigheid dat een

rechter in zijn beslissing zijn voorkeur
Jaat blijken voor de stelling van een
der partijen en zijn afkeuring voor die
van de andere partijen kan geen
schending van art. 6.1 E. V.R.M. worden afgeleid (1).
2° Uit de enkele omstandigheid dat een

rechter in zijn beslissing zijn voorkeur
laat blijken voor de stelling van een
der partijen en zijn afkeuring voor die
van de andere partijen kan geen miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid (2).
3° De rechter aan wie gevraagd wordt

sancties te nemen tegen een misbruik
van de vrijheid van meningsuiting begaan ten aanzien van leden van de
Rechterlijke Macht, moet naar een
rechtvaardig evenwicht streven tussen
het belang van de expressievrijheid en
de daarop van toepassing zijnde bepei·kingsgronden als aangewezen in art.
10.2 E. V.R.M. (3).
(DE HAES, G!JSELS T. DE MAN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7332)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) en: (2) Zie Cass., 21 rna art 1985, A.R. nr.
7178 (A.C., 1984-85, nr. 444).
(3) Hof Mensenrechten, zaak Barfod, 22 feb.
1989, Reeks A, vol. 149; D. VooRHOF, « Het

Waarborgen van het gezag van de Rechter!ijke
Macht en de bescherming van de eer en goede
naam van de magistraten - Enkele beschouwingen bij het arrest Barfod >>, R. W:, 1988-89,
1201; J. VELU en R. ERGEC, La Convention europeenne des droits de J'homme (1990), nrs.
730 e.v. (753 e.v.); « De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend "• openingsrede van proc.gen. Dumon, voor het Hof van 1 sept. 1981,
A.C., 1981-82, 64.
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Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 870,
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
(E.V.R.M.), ondertekend op 4 november
1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955, van het algemeen rechtsbeginsel
van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter, van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie
der procespartijen (het beschikkingsbeginsel) en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest bij de beoordeling van de tegen eisers ingeleide
vordering waarin hen verweten werd de
algemene zorgvuldigheidsnorm zoals
neergelegd in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek te hebben miskend gezien de manier waarop zij als auteurs
van bijdragen in het weekblad Humo
verslag hadden uitgebracht over de wijze
waarop verweerders zich als magistraten
zetelend in de derde kamer van het Hof
van beroep te Antwerpen hadden opgesteld en uitspraak hadden gedaan in de
zaak van « notaris x », onder meer overweegt dat « weliswaar, appellanten hun
agressieve stijl en grievende zwartmakingen niettemin verantwoord achten in
een bladje als « Humo » hetv.relk ze als
« uitgesproken kritisch anti-burgerlijk »
bestempelen (... ); « dat zo men ongetwijfeld het recht heeft « anti-burgerlijk >> (?)
te zijn, zulks evenwel niet toelaat zuivere roddel aan het publiek - hoe gering
ook - te debiteren; (...) dat (eisers) dan
nog hun geval aanzienlijk verergeren
met in Humo d.d. 14 oktober 1988 (blz.
15) - hetzij tijdens onderhavige procedure en hoewel ze in hetzelfde artikeltje
aankondigen in beroep te gaan - de
oorspronkelijke eisers verder te blijven
verwijten partijdig te zijn geweest en,
eveneens in vernederende termen, de
met name genoemde magistraten, die
het bestreden vonnis velden, eveneens
op de korrel te nemen, (... ) dat hierin
(d.i. "Humo" d.d. 14 oktober 1988) onder
andere ten beste wordt gegeven : ... Ondervoorzitters Van der Eecken en de
rechters Moons en Vlogaert hebben er
zich met een Jantje Van Leiden (sic)
vanaf gemaakt ... We vragen ons af of de
heren rechters de conclusies van Humo
wel gelezen hebben ... Maar op geen enkel moment heeft Humo ook maar iets
uit de persoonlijke levenssfeer van de
rechters te berde gebracht (sic) ... De
Brusselse rechters Van der Eecken,
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Moons en Vlogaert hebben duidelijk niet
met de nodige afstandelijkheid en onafhankelijkheid over hun collega-rechters
van het Hof van Beroep in Antwerpen
kunnen oorclelen. Ze zetten daardoor de
traditie van partijdige rechtspraak verder ... ; dat zulks zou kunnen worden geinterpreteerd als een bijzonder misplaatste en foutieve poging tot bei:nvloeding
van ondergetekenden, temeer daar appellanten door hun raadslieden in hun
besluiten (blz. 27) zomaar laten voorspellen dat geen enkele krant bereid zal zijn
het te vellen arrest - wat trouwens niet
wordt gevraagd - te publiceren »,

terwijl, eerste onderdeel, eisers bij de
behandeling van hun zaak voor het Hof
van Beroep, overeenkomstig artikel 6, lid
1, E.V.R.M. en het in het middel ingeroepen algemeen rechtsbeginsel, recht hadden op een behandeling door onafhankelijke en onpartijdige rechters; hiertoe
vereist is dat er bij de eisers zelfs geen
schijn van partijdigheid mag gewekt
worden of met andere woorden dat er
geen elementen waren of zijn die aanlei. ding konden of kunnen geven tot een
rechtmatige twijfel omtrent de vereiste
onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

terwijl de denigrerende kwalificering
door het bestreden arrest (p. 10, lid 3)
van het betreffende weekblad als << een
bladje als Humo >>, de toevoeging door
het arrest van leestekens of tussenwoorden zoals << (?) , (p. 10, lid 5) en << sic » (p.
11, lid 2), en het ambtshalve inroepen
van vermeldingen, voorkomend in een
later artikel uit Humo d.d. 14 oktober
1988, die niet het voorwerp van het geschil uitmaakten en daarin, zonder dat
hierover tegenspraak is kunnen gevoerd
worden, << een bijzonder misplaatste en
foutieve poging tot bei:nvloeding (van de
beroepsrechters) , te zien, bij eisers de
schijn van vooringenomenheid of partijdigheid van de beroepsrechters hebben
doen ontstaan en zoveel elementen uitmaken die bij eisers aanleiding hebben
gegeven tot rechtmatige twijfel omtrent
de onpartijdigheid, zodat het bestreden
arrest schending inhoudt van artikel 6,
lid 1, van het E.V.R.M. alsook van het algemeen rechtsbeginsel van de vereiste
onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechters;
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
wil betogen dat de bewoordingen
van het arrest bij de eisers de
schijn hebben gewekt dat de appelrechters partijdig waren;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de appelrechters
in hun beslissing hun voorkeur laten blijken voor de stelling van een
der partijen en hun afkeuring voor
die van de andere partijen geen
miskenning van de in het onderdeel
aangevoerde wettelijke bepaling en
algemene beginselen kan worden afgeleid;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
de artikelen 8 en 10 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden (E.V.R.M.) ondertekend op 4
november 1950, goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest na de
<< prioriteit , van de artikelen 8, lid 1, en
10 van het E.V.R.M. over het algemeen
geldend begrip van fout in artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek te hebben
erkend en na onder meer te hebben
overwogen dat << de vrijheid van meningsuiting en drukpers, gewaarborgd
door de artikelen 14 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, en 10, lid 1,
E.V.R.M., niet onbeperkt is, bepaalde
grenzen niet overschreden mogen worden en zelfs (...) de mogelijkheid bestaat
om eventueel een vordering in schadevergoeding wegens een drukpersmisdrijf
op grond van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek burgerrechtelijk aanhangig te maken; (... ) dat naar
luid van artikel 10, lid 2, E.V.R.M., onder
andere de persvrijheid kan worden onderworpen aan beperkingen welke bij de
wet worden voorzien en die nodig zijn zoals in casu - in het belang van de bescherming van de goede naam of de
rechten van anderen of om het gezag en
de onpartijdigheid der rechterlijke
macht te waarborgen; dat bij toepassing
van artikel 8, lid 1, E.V.R.M., ter bescher-
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ming van het prive-leven, een persbijdrage dan ook naar waarheidsgetrouwheid
moet streven, niet onnodig grievend mag
zijn en het prive-leven van de burger
moet ontzien », op basis van een onderzoek van de inhoud van de verschillende
bijdragen in het weekblad « Humo »,
waarvan eisers de auteurs waren, besluit
dat zij « ontegensprekelijk een grove
fout hebben begaan met, bij middel van
onverantwoorde beschuldigingen en beledigende insinuaties, de eer en de goede
naam der oorspronkelijke eisers fel te
krenken »,

terwijl, tweede onderdeel, bij toepassing van de artikelen 8 en 10 van het
E.V.R.M. de met het oog op de bescherming van het prive-leven van verweerders aan de vrije meningsuiting en meer
in het bijzonder aan de persvrijheid van
eisers opgelegde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties niet verder
mogen gaan dan in een democratische
samenleving nodig is in het belang van
de bescherming van de goede naam of
de rechten van anderen of om het gezag
en de onpartijdigheid van de Rechterlijke Macht te waarborgen; de bij het bestreden arrest terzake opgelegde beperking dat de persbijdrage naar waarheidsgetrouwheid moet streven, niet onnodig
grievend mag zijn en het prive-leven van
de burger moet ontzien verder gaat dan
wat ter zake in een democratische samenleving nodig is; het algemeen belang
bij een publiek debat over de werking
van de Rechterlijke Macht met name belangrijker is dan het belang van de individuele rechters om beschermd te zijn
tegen kritiek die tegen hen zou geuit
worden, zodat het bestreden arrest niet
wettig, op grand van de criteria die het
in aanmerking neemt, eisers kon veroordelen tot betaling van morele schadevergoeding aan verweerders, noch de publicatie van het vonnis kon bevelen (schending van aile in het middel aangeduide
wets- en verdragsbepalingen);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens het
genoemd artikel 10, de uitoefening
van het recht van meningsuiting onderworpen kan worden aan beperkingen of sancties die in een democratische samenleving nodig zijn in
het belang onder meer van de goede
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naam of de rechten van anderen of
om het gezag en de onpartijdigheid
van de Rechterlijke Macht te waarborgen;
Overwegende dat de rechter, wanneer hem gevraagd wordt sancties
te nemen tegen een bepaald misbruik van de vrijheid van meningsuiting begaan ten aanzien van leden
van de Rechterlijke Macht, naar een
rechtvaardig evenwicht moet streven tussen het belang van de expressievrijheid en de daarop van
toepassing zijnde beperkingsgronden als aangewezen in artikel 10, lid
2, van het genoemde verdrag;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen hun beslissing dat de eisers misbruik hebben gemaakt van
de expressievrijheid gewaarborgd
door artikel 10, lid 1, van het
E.V.R.M. niet aileen laten steunen
op de eisen van de bescherming van
het prive-leven van de magistraten,
maar ook op de niet bekritiseerde
redenen dat er voor de geuite beschuldigingen geen bewijsmateriaal
voorhanden was, dat de kritiek gericht was tegen de rechters in persoon en dat de aangevoerde omstandigheden vreemd waren aan de
genomen beslissingen en dat de
aantijgingen ingegeven werden door
de wil de magistraten persoonlijk te
schaden en in een slecht daglicht te
stellen;
Dat, zoals blijkt uit de context van
het arrest, de appelrechters, door te
zeggen dat « bij toepassing van artikel 8, lid 1, E.V.R.M. ter bescherming van het prive-leven, een persbijdrage naar waarheidsgetrouwheid
moet streven, niet onnodig grievend
mag zijn en het prive-Ieven van de
burger moet ontzien », oordelen dat
een evenwicht moet worden gezocht
tussen de belangen van een vrije
pers en het prive-belang van de betrokkenen maar hiermee niet beslissen dat het algemeen belang bij een
publiek debat over de werking van
de Rechterlijke Macht minder belangrijk is dan het belang van de
betrokkenen, en ook geen beperking
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toevoegen aan de limitatief in artikel 10, lid 2, van het verdrag genoemde uitzonderingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

ziening wordt ingesteld (1); een volmacht die achteraf door het kind is
gegeven aan zijn ouders om hem vana! zijn meerderjarigheid ter zake verder te vertegenwoordigen, vermag
zulks niet te verhelpen (2)
(AGOSTINO, VAN VERDEGEM T. DE POURCQ, ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-VINCENTIUS V.Z.W.,
HUYGHEBAERT)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
13 september 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Butzler.
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(A.R. nr. 7233)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over de door de verweerders opgeworpen grond van gedeeltelijke
niet-ontvankelijkheid van de voorziening van de eisers optredend als
beheerders over de persoon en de
goederen van hun zoon Vincenzo
Agostino, geboren op 30 maart 1971:
Overwegende dat de voorziening
op 4 mei 1990 werd ingesteld door
de eisers optredend als «beheerders
over de persoon en de goederen van
hun minderjarige zoon Vincenzo
Agostino », die op 1 mei 1990 meerderjarig was geworden; dat de eisers
op 20 augustus ter griffie van het
Hof hebben neergelegd de volmacht
van hun zoon om hem ook na 1 mei
1990 in rechte te vertegenwoordigen;

VOORZIENING IN CASSATIE -

BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIER CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - EISERS - VOORZIENING INGESTELD DOOR DE OUDERS ALS BEHEERDERS
OVER DE PERSOON EN DE GOEDEREN VAN
HUN MINDERJARIG KIND - KIND MEERDERJARIG OP HET OGENBLIK DAT DE VOORZIENING WORDT INGESTELD.

1971 (A.C., 1972, 56), 20 juni 1985, A.R. nr. 7264
(ibid., 1984-85, nr. 638), 9 feb. 1987, A.R. nr.
7692 (ibid., 1986-87, nr. 341), en 1 okt. 1987,
A.R. nr. 5486 (ibid., 1987-88, nr. 71), en, in
strafzaken, Cass., 9 feb. 1953 (A.C., 1953, 397),
17 mei 1971 (ibid., 1971, 929), 9 april 1974 (ibid.,
1974, 876), 27 sept. 1976 (ibid., 1977, 102), en 30
nov. 1977 (ibid., 1978, 370).

Niet ontvankelijk is de voorziening die
uit naam van een minderjarig kind
door zijn ouders als beheerders over
de persoon in de goederen van hun
kind is ingesteld, als het kind meerderjarig is op het ogenblik dat de r·oor-

(2) Zie : BERNARD en S!MONT, «Examen de jurisprudence (1955 a 1957) - Procedure civile ''•
in R.C.J.B. », 1959, blz. 65 tot 139, nr. 2; Rouard, Traite elem. de droit jud. prive, tome prelim., Introduction generale, vol. 1, druk 1979,
nrs. 1979, nrs. 136 tot 139, en t. II-1, Introduction generale, druk 1975, nr. 76.

(1) Zie : in burgerlijke zaken, Cass., 15 sept.
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Overwegende dat de voorziening
ingesteld door de ouders van een na
de appelbeslissing meerderjarig geworden zoon optredend als wettelijke vertegenwoordigers van hun
zoon niet ontvankelijk is;
Dat een na het instellen van de
voorziening door een meerderjarig
geworden kind gegeven volmacht
om hem <<Verder te vertegenwoordigen » niet tot gevolg kan hebben dat
de aangevoerde wettelijke grond
waarop de eisers zich beriepen om
cassatieberoep in te stellen hierdoor
wordt gewijzigd;
Dat de grond van gedeeltelijke
niet-ontvankelijkheid moet worden
aangenomen;

De kennisgeving van de beslissing van
de werkloosheidsinspecteur die de termijn doet ]open om beroep in te stelJen bij de arbeidsrechtbank, geschiedt
op het ogenblik dat de aangetekende
brief op het dienende adres wordt aangeboden, oak wanneer de brief vruchteloos wordt aangeboden en niet wordt
afgehaald; het verzenden van een
tweede niet aangetekende brief doet
geen nieuwe termijn lopen (1). (Art. 7,
§ 11, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1944.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. VAN COILLIE)
ARREST

(A.R. nr. 7473)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1989 (2) door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
13 september 1991 - 1e kamer- Voorzitter: de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: mevr. BaeteSwinnen - Gedeeltelijk andersluidende
conclusie (3) van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Adcovaten : mrs. De
Bruyn en Blitzler.
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WERKLOOSHEID -

GESCHILLEN - BEROEP BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK - TERMIJN- AANVANGSDATUM- KENNISGEVING
VAN DE BESLISSING.

Noot arrest nr. 26 :
(3) Het O.M. was van oordeel dat het middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening
moest worden verworpen.

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de gewestelijke werkloosheidsinspecteur op 4 juni 1987 aan
verweerder kennis gaf van zijn beslissing en dat verweerder tegen die
beslissing slechts op 5 augustus 1987
beroep instelde bij de arbeidsrechtbank;
Dat het arrest aanneemt, mede
onder verwijzing naar de toen door
de gedingpartijen als vaststaande
aanvaarde vaststellingen van het beroepen vonnis, dat de aangetekende
brief van 4 juni 1987 op verweerders
woonplaats op 5 juni 1987 vruchteloos werd aangeboden, dat verweerder de brief niet afhaalde zodat deze
Noten arrest nr. 27 :
(1) Zie Cass., 29 juni 1984, A.R. nr. 4094
(A.C., 1983-84, nr. 623), 24 jan. 1986, A.R. nr.
F 1215 N (ibid., 1985-86, nr. 329). Zie omtrent
de einddatum van de termijn om beroep tegen
een beslissing inzake werkloosheid in te stellen: Cass., 9 jan. 1978 (A. C., 1978, 544).
(2) De voorziening is op 8 november 1990 ingediend.
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naar de afzender teruggestuurd
werd, en dat de arbeidsinspecteur
de beslissing andermaal meedeelde,
met de gewone post, op 9 juli 1987; ·
Overwegende dat artikel 7, § 11,
van de besluitwet van 28 december
1944 luidt : «De beslissingen van de
directeur van het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of van het personeelslid van het gewestelijk bureau
dat door de directeur-generaal van
de Rijksdienst is aangeduid, moeten, op straffe van verval, binnen
een maand na de kennisgeving of
bij gebrek aan kennisgeving binnen
de maand waarop de betrokkene er
kennis van gehad heeft, aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd
worden »;
Overwegende dat de in dit artikel
bedoelde kennisgeving geschiedt op
het ogenblik waarop de brief aangeboden wordt op het dienende adres;
dat de enkele omstandigheid dat op
een latere datum de beslissing opnieuw wordt gestuurd aan de betrokkene, niet tot gevolg heeft dat
een nieuwe termijn begint te lopen
vanaf de dag waarop de betrokkene
kennis krijgt van het nieuwe bericht;
Overwegende dat het arrest niet
zonder schending van de in het middel genoemde wetsbepaling kon beslissen dat het beroep tijdig was ingesteld;
Dat het middel gegrond is;

16 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, eerste voorzitter
- Verslaggever : de h. Verougstraete
- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat:
mr. Simont.
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ARBEIDSOVEREENCOLLECTIEVE
KOMST - OPVOEDINGS- EN HUISVESTIGINGSINRICI!TINGEN LOONREGELING VEREISTE VAN DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT
- DRAAGWIJDTE.

De bediende die ressorteert onder het
paritair comite voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen, heeft maar
aanspraak op het met een bepaalde
functie overeenstemmende minimumloon bepaald in art. 4 C.A.O. 28 mei en
17 dec. 1975, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 6 jan. 1977, indien hij
houder is van het diploma of getuigschrift dat in de Joonschaal als vereiste voor de betrokken functie is vermeld.
1 ZONNIGE

JEUGD V.Z.W., JEUGDHEIDE V.Z.W.
T. PYL)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.

(A.R. nr. 7499)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1988 (1)
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;

(1) De voorziening werd op 29 nov. 1990 inf(ediend.
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Overwegende dat artikel 4 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
28 mei 1975 en 17 december 1975,
gesloten in het Paritair Comite voor
de Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot vaststelling van de
arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 januari 1977,
«de jaarlijkse minimumlonen voor
de werknemers en werkneemsters
met bediendenstatuut (... ) voor iedere functie en bijhorende klassen »
bepaalt; dat dit artikel voor het minimumloon voor de functie «hoofdopvoeder - klasse 1 » als vereiste
stelt dat de betrokkene houder moet
zijn «hetzij van een diploma of eindgetuigschrift, tenminste van het niveau van het hoger technisch onderwijs van de eerste graad met pedagogische, psychologische of sociale
orH~ntatie, hetzij een diploma of
eindgetuigschrift van middelbaar
normaal of technisch middelbaar
normaal onderwijs, of een daarmee
gelijkgesteld getuigschrift »;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 2, eerste lid, «deze collectieve
arbeidsovereenkomst beoogt minimumlonen te bepalen voor de verschillende functies welke worden
uitgeoefend in de instellingen, bedoeld in artikel 1 »; dat deze collectieve overeenkomst dienvolgens
niet het bepalen van de toegangsvoorwaarden tot de verschillende
functies tot voorwerp heeft; dat het
houder zijn van een welbepaald diploma of eindgetuigschrift als vereiste is gesteld om aanspraak te
kunnen maken op het voor de betrokken functie vermelde minimumloon;
Overwegende dat voormeld artikel
2, eerste lid, verder luidt als
volgt: « Aan de partijen wordt echter de vrijheid gelaten gunstiger
voorwaarden overeen te komen,
waarin onder meer rekening wordt
gehouden met de bijzondere bekwaamheid en de persoonlijke verdiensten van de betrokkenen. »; dat
deze bepaling inhoudt dat partijen
kunnen overeenkomen dat aan een
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werknemer met bediendenstatuut
een hoger loon dan het minimumloon waarop hij volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst is gerechtigd, kan worden toegekend; dat
deze bepaling niet inhoudt dat, bij
ontstentenis van zulk een overeenkomst tussen partijen, het vereiste
van het houder zijn van het bepaalde diploma of eindgetuigschrift niet
verplicht is gesteld om aanspraak te
kunnen maken op het met een bepaalde functie overeenstemmende
minimumloon;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat « het directiecomite ,
verweerder vanaf 14 augustus 1975
«heeft (... ) aangesteld in de functie
van en belast met de taken van een
hoofdopvoeder, zonder dat hij in het
bezit was van het in de C.A.O.'s vereiste diploma »; dat, met betrekking
tot «de diplomavoorwaarde (... ) omschreven in de hogervermelde
C.A.O.'s », het arrest beslist dat « deze de normale toegangsvoorwaarden
tot de functies als referentie (stellen), maar niet verplicht »; dat het
arrest zodoende de voormelde artikelen 2 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1975
en 17 december 1975 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 Arbeidshof te Brussel.
16 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal
Advocaat:
mr.
Biitzler.
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HOGER BEROEP-

BURGERL!JKE ZAKEN
- GEVOLGEN - DEVOLUT!EVE KRACHT VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN VONN!S.

De appelrechter die het beroepen vonnis
waarbij
een
onderzoeksmaatregel
werd bevolen, tenietdoet, verwijst de
zaak niet naar de eerste rechter, maar
doet zelf uitspraak over het geschil,
oak al is de in hager beroep bevolen
onderzoeksmaatregel ten dele gelijklopend met die bevolen door het vernietigde vonnis (1). (Art. 1068, tweede lid,
Ger.W.)
(MARIJT T. PASEC N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7502)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1990 door het
Arbeidshof te Antwerpen;

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiser vanaf 1 juni 1985 in
dienst van verweerster is getreden
als handelsvertegenwoordiger, dat
hij vanaf 1 juli 1986 aangeworven
werd voor onbepaalde tijd en op 16
januari 1987 werd ontslagen met
een opzeggingstermijn van vijf
maanden;
Overwegende dat de eerste rechter verweerster heeft veroordeeld
tot betaling van : 1. een provisioneel
bedrag van 441.500 frank als opzeggingsvergoeding, overeenstemmend
met vijf maanden loon, waaraan in
voorkomend geval een post commissieloon moest toegevoegd worden «
wanneer zo zal blijken uit een verslag op te stellen door een daartoe
(1) Zie Cass., 20 nov. 1987, A.R. nr. 5515
(A.C., 1987-88, nr. 173), en 11 jan. 1990, A.R. nr.
8706 (A.C., 1989-90, nr. 293).

Nr. 29

aangestelde deskundige »; 2. 132.260
frank als vakantiegeld; 3. 250.000
frank, provisioneel, als uitwinningsvergoeding, verder te preciseren na
het neerleggen van het deskundig
verslag; 4. 500.000 frank ex aequo et
bono als vergoeding voor misbruik
van ontslagrecht; dat hij een deskundige heeft aangesteld met als
opdracht zijn advies te geven « betreffende het gemiddelde maandelijkse commissieloon van eiser gedurende het laatste jaar v66r zijn
ontslag en tevens te zeggen of aan
eiser nog bedragen inzake niet afgerekende commissielonen verschuldigd zijn »;
Overwegende dat het arrest het
vonnis tenietdoet behalve in zoverre
het de voeging van zaken beveelt,
beslist dat de « hoegrootheid van de
opzeggingsvergoeding slechts globaal kan worden bepaald nadat het
basisjaarloon, eventuele commissielonen inbegrepen, zal zijn gekend »,
een deskundige aanstelt om « te onderzoeken in hoeverre (eiser) met
betrekking tot zijn tewerkstelling
vanaf 1 juli 1986 op commissielonen
vanwege (verweerster) gerechtigd
was » en voor het overige zijn beslissing opschort;
Overwegende dat, volgens het
middel, het arrest slechts met miskenning van de bewijskracht en het
gezag van gewij sde van het beroepen vonnis heeft kunnen beslissen
dat het de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel niet bevestigt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat « alhoewel het hof een deskundige aanstelt om een onderzoek
te verrichten met betrekking tot de
al dan niet door (verweerster) aan
(eiser) verschuldigde commissielonen, dit hof de door de eerste rechter in het vonnis a quo bevolen onderzoeksmaatregel niet bevestigt in
de zin van artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien deze maatregel gebaseerd
was op een beslissing van de eerste
rechter (volgens dewelke eventueel
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nog een aanvullende opzeggingsvergoeding over een periode van vijf
maanden en op basis van de commissielonen zou verschuldigd zijn,
benevens de reeds toegekende provisionele toekenning) die thans door
het hof wordt gewijzigd »;
Dat het arrest hiermee te kennen
geeft dat de aan de deskundige door
het hof gegeven opdracht vertrekt
vanuit een ander uitgangspunt dan
dat gekozen door de eerste rechter,
althans wat betreft de verschuldigde
opzeggingsvergoeding; dat het arrest
niet zegt dat de door de eerste rechter gegeven opdracht uitsluitend
was gebaseerd op diens beslissing
nog een aanvullende opzeggingsvergoeding toe te kennen;
Dat het middel, in zoverre het
aanvoert dat de appelrechters de bewijskracht en het gezag van gewijsde van het beroepen vonnis miskennen, berust op een onjuiste lezing
van het arrest en feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat de appelrechters,
na het beroepen vonnis te hebben
tenietgedaan, op eigen gronden een
onderzoeksmaatregel bevelen;
Dat zij aldus geen door de eerste
rechter bevolen onderzoeksmaatregel geheel of ten dele bevestigen,
ook al mocht blijken dat de respectievelijk door de eerste rechter
en de appelrechter gegeven opdrachten aan dezelfde deskundige worden toevertrouwd en voor een deel
gelijklopend zijn;
Dat het middel, in zoverre het een
schending van artikel 1068, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek
aanvoert, niet kan worden aangenomen;

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

16 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en Nelissen Grade.
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1° BEROEPSZIEKTE -

BASISLOON
VASTSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
ONTSTAAN NA HET VERLATEN VAN DE BEROEPENCATEGORIE.

2° BEROEPSZIEKTE -

BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VERSCHEIDENE
BEROEPSZIEKTEN - MAXIMUMBEDRAG.

1° Het gemiddeld loon bepaald overeenkomstig art. 49, vijfde lid, Beroepsziektenwet moet als basisloon in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de vergoeding voor elke
arbeidsongeschiktheid die uit de beroepsziekte ontstaat nadat de getroffene de beroepencategorie waar hij aan
het risico van de ziekte was blootgesteld heeft verlaten, behalve wanneer
het lager is dan het overeenkomstig de
bepalingen van de Arbeidsongevallenwet berekende loon van het jaar v66r
het verlaten van die beroepencategorie
(1).
2° Art. 35, vierde lid, Beroepsziektenwet

en het ter uitvoering daarvan genomen
K.B. 3 jan. 1983 bepalen het maximumbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid in alle gevallen waarin de
getroffene aanspraak op vergoeding
voor meer dan een beroepsziekte
heeft.
(1) Zie cone!. O.M.
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(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN
T. HECHTERMANS)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
1. De voorziening stelt allereerst de
vraag aan de orde welk basisloon in aanrnerking rnoet worden genornen voor de
berekening van de beroepsziektenvergoeding die wordt toegekend voor een arbeidsongeschiktheid welke pas is ontstaan nadat de getroffene de werkkring
waar hij aan het ziekterisico was blootgesteld, heeft verlaten.
Volgens artikel 49, vijfde lid, van de
Beroepsziektenwet is dat het gemiddeld
loon van de overige werlmemers die in
dezelfde werkkring zijn tewerkgesteld
tijdens het jaar v66r het begin van de arbeidsongeschiktheid (2).
2. Deze regel is als zodanig vrij duidelijk, ware het niet dat hij maar toepa~
sing vindt « ingeval dat loon hager IS
dan het in het eerste lid bedoelde loon ».
Het eerste lid bepaalt dat voor de berekening van het basisloon inzake beroepsziekten de overeenkomstige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet gelden.
Krachtens die wetgeving komt in de
regel als basisloon in aanmerking het
loon dat de getroffene heeft verdiend of
geacht wordt te hebben verdiend gedurende het jaar dat aan het ongeval voorafgaat. Maar voor de toepassing van de
Beroepszieldenwet moet, volgens het
vierde lid van artikel 49, in plaats van
« ongeval », « begin van de arbeidsongeschiktheid » worden gelezen.
3. Wanneer het vijfde lid bepaalt dat
het gerniddeld loon in aanmerking komt
zo het hager is dan « het in het eerste lid
bedoelde loon », wil dat dus zeggen dat
het gemiddeld loon van de overige werknemers moet worden vergeleken met het
loon dat de getroffene heeft verdiend of
wordt geacht te hebben verdiend gedurende het jaar voordat hij arbeidsongeschikt is geworden.
Nu gaat het in die bepaling echter om
iemand die de arbeid heeft stopgezet
vooraleer hij arbeidsongeschikt is gewor(2) Volgens het arrest van 14 april 1976
(A.C., 1976, 947) gaat het niet om het vorige
kalenderjaar, maar om « de van dag tot dag
berekende periode van een jaar die onmiddellijk voorafgaat aan de datum van het begin
van die arbeidsongeschiktheid ».
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den; dan heeft hij voor het begin van
zijn ongeschiktheid bij hypothese oak
geen loon meer verdiend.
Weliswaar stelt de Arbeidsongevallenwet ook regels voor de berekening van
een hypothetisch loon (3); maar dan gaat
het om de aanvulling van het werkelijk
verdiende loon, wanneer de beloning of
de tewerkstelling gedurende het .voorgaande jaar onvolledig is geweest.
In elk geval moet er gedurende dat
jaar enige tewerkstelling zijn g~weest.
En dat is bij toepassing van artikel 49,
vijfde lid, in de regel uitgesloten.
4. Van enige tewerkstelling kan bij
toepassing van die bepaling alleen in de
volgende twee gevallen sprake zijn:
1o ofwel is de arbeidsongeschiktheid
ontstaan binnen het jaar nadat de getroffene het werk waar hij aan de beroepsziekte was blootgesteld, heeft verlaten;
2° ofwel heeft hij na die werkverlating
elders gewerkt, waar hij niet aan die
ziekte was blootgesteld, en is de arbeidsongeschiktheid tijdens of ten laa~ste binnen het jaar na die tewerkstelhng ontstaan.
'l'oegegeven moet worden dat de vergelijking van het gemiddeld l?on ':an de
anderen met het eigen loon m be1de gevallen maar een beperkte draagwijdte
heeft en men niet goed inziet waarom
een bijzondere regeling voor die beperkte gevallen nodig is.
5. Waarom moet de getroffene die het
geluk heeft gehad elders nog te hebben
gewerkt, een gunstigere regeling ge~ie
ten vooral omdat die tewerkstellmg
niets te maken heeft met de beroepsziekte? En als die tewerkstelling dan tach in
aanmerking wordt genomen, waarom
wordt dan met het daardoor verdiende
hager loon aileen rekening gehouden, ~?
de arbeidsongeschiktheid is ontstaan tiJdens of binnen het jaar na die tewerkstelling?
Begrijpelijker zou dan nog zijn dat
met het eigen verdiende hager loon
wordt rekening gehouden, wanneer de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan binnen het jaar nadat de getroffene het
werk heeft verlaten waar hij aan de beroepsziekte was blootgesteld. Maar het
lijkt wei twijfelachtig of die uitlegging
van de besproken bepaling overeenstemt
met de opzet ervan, zoals die uit de
wetsgeschiedenis blijkt.
(3) Zie de artikelen 36 en 38.
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6. De Beroepsziektenwet van 24 juli
1927 bepaalde dat, wanneer de eerste tekenen van de ziekte merkbaar werden
nadat de getroffene het bedrijf of het beroep waarin de ziekte werd opgedaan,
had verlaten, als basisloon in aanmerking diende te worden genomen het loon
dat hem was uitbetaald << gedurende het
jaar v66r zijn heengaan >>, en, zo dat loon
niet kon worden vastgesteld, het gemiddeld loon van de overige werknemers
<< gedurende de twaalf maand v66r het
heengaan van de betrokkene >> (4).
De memorie van toelichting bij het
antwerp dat de wet van 24 december
1963 is geworden (5), merkt op : << De
meest gewettigde protestuitingen tegen
de regeling voortvloeiend uit de wet van
24 juli 1927 houden verband met de
methode van de opmaking van de basislonen >>. Een van de tvv-ee wijzigingen
die te dien aanzien in het ontwerp worden voorgesteld, betreft het loon van de
getroffene die het werk verlaten heeft
wanneer de arbeidsongeschiktheid ontstaat.
De memorie van toelichting stelt vast
dat inzake arbeidsongevallen << het schadegeval zich vrijwel steeds dadelijk na
het risico voor(doet) >>. Inzake beroepsziekten dB.arentegen kan er een
tijdsverschil van jaren liggen << tussen
het moment van de laatste blootstelling
van het risico en het moment van het begin van de schade >>. Niettemin moet
men volgens de wet van 24 juli 1927,
« zi~h baseren op het loon verdiend tijdens het ja~:w v66r het moment van de
laatste blootstelling aan het risico >>; en
dat loon kan heel wat lager liggen dan
het loon dat normaal werd verdiend « op
het moment dat de ziekte zich voordeed >>. Daarom wordt de bepaling ingevoegd die artikel '19, vijfde lid, van de gecoi:irdineerde wetten is gevJorden en
volgens welke het gemiddeld loon van
het jaar « v66r de datum van aanvang
van de arbeidsongeschiktheid >> in aanmerking wordt genomen. En de memorie
van toelichting besiTiit de verantwoording van de besproken bepaling als
volgt : « Er client evenwel te worden gepreciseerd dat deze wijze van berekening het slachtoffer geenszins mag schaden >>.
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7. Aileen deze laatste zin commentarieert de bepaling dat het gemiddeld loon
maar in aanmerking komt zo het hoger
is dan « het in het eerste lid bedoelde
loon >>.
Uit de vergelijking van het thans geldende vijfde lid van artikel 49 met de
vroegere bekritiseerde regeling van 1927
en uit het geheel van de verantwoording
van de nieuwe regeling blijkt duidelijk
dat deze zin betekent : het gemiddeld
loon mag niet lager zijn dan het loon
van het jaar v66r de laatste blootstelling
aan het risico >>, d.i. het laatste jaar dat
de getroffene arbeid heeft verricht die de
beroepsziekte kan veroorzaken, wat de
wet van 1927 omschreef als « het jaar
v66r zijn heengaan ».
8. Voorts blijkt uit de toelichting bij
het huidige vijfde lid dat de bedoeling
van de wetgever niet is geweest een bijzondere regeling uit te vaardigen voor de
getroffene die arbeidsongeschikt wordt
binnen het jaar na de stopzetting van de
arbeid; hoofdzakelijk heeft de wetgever
aandacht gehad voor de gevallen waarin
de ongeschiktheid pas jaren later ontstaat.
Evenmin is er tijdens de voorbereiding
van de wet ooit aan gedacht rekening te
houden met het loon dat de getroffene in
de tussenperiode zou verdiend hebben
door een tewerkstelling waar hij niet
aan de ziekte was blootgesteld. Ook de
verslagen van de commissie van Kamer
en Senaat maken daarvan geen melding.
Het senaatsverslag beperkt zich ertoe
de verklaring van de minister te noteren
dat de bedoeling is een gunstigere regeling te treffen « ten behoeve van diegenen die hun werk hebben moeten verlaten omdat zij te zeer aan het ziekterisico
waren blootgesteld >> (6). In de kamercommissie was de toelichting van de minister nog algemener : bedoeling is « dat
sommige (... ) getroffenen een gunstiger
basisloon genieten >> (7).
9. Volledigheidshalve moge nog worden opgemerkt dat de memorie van toelichting erop wijst dat de Nationale Arbeidsraad de in artikel 49, vijfde lid,

(4) Art. 10, tweede en derde lid.

(6) Gedr. St. Senaat, 1963-64, nr. 52, 37.

(5) Gedr. St., Senaat, 1962-63, nr. 237, 13.

(7) Gedr. St., Kamer, 1963-64, nr. 687/2, 12.
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voorgestelde regeling inhoudelijk reeds
had aanvaard in 1954 (8). De raad had de
volgende tekst voorgesteld :
« Wanneer de stopzetting van het werk
in het beroep of in de nijverheid de arbeidsongeschiktheid meer dan een j aar
voorafgaat, zal het basisloon berekend
worden volgens de gemiddelde vergoeding van de loonarbeiders van dezelfde
categorie gedurende het jaar, dat het begin van de arbeidsongeschiktheid van
het slachtoffer voorafging >>.
In de opvatting van de Nationale Arbeidsraad is de voorgestelde bepaling zeker niet bedoeld om de berekening van
het basisloon anders te regelen wanneer
de arbeidsongeschiktheid ontstaat binnen het jaar na het einde van de tewerkstelling; zijn tekst sluit dat integendeel
uitdrukkelijk uit. Evenmin is er sprake
van rekening te houden met het in een
andere betrekking verdiende loon.

Onterecht beslist het arbeidshof dat
als basisloon voor de berekening van de
arbeidsongeschiktheid wegens de gewrichtsziekte het basisloon voor de pneumoconiose in aanmerking moet worden
genomen. Beide ziekten hebben met mekaar niets te maken, ook al zijn zij het
gevolg van dezelfde tewerkstelling in de
mijnen. Voor elk van beide moet rekening worden gehouden met het begin
van de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van de ene en van de andere.
Voor de ongeschiktheid wegens gewrichtsziekte moet dus niet het basisloon van de pneumoconiose worden genomen, maar het loon vastgesteld overeenkomstig artikel 49, vijfde lid, rekening houdend met het begin van de
arbeidsongeschiktheid wegens de gewrichtsziekte.
*

10. Samengevat komt het mij voor dat
er geen plaats is voor een letterlijke toepassing van de besproken bepaling van
artikel 49, vijfde lid; deze leidt er immers
toe dat het gemiddeld loon van de andere werknemers tijdens het jaar v66r het
begin van de arbeidsongeschiktheid van
de getroffene moet worden vergeleken
met het loon dat deze laatste zou verdiend hebben gedurende dezelfde periode, terwijl hij alsdan de arbeid bij hypothese heeft stopgezet.
Enige zinvolle interpretatie, die beantwoordt aan de bedoeling van de wetgever, lijkt mij te zijn: wanneer de arbeidsongeschiktheid ontstaat nadat de
getroffene het werk heeft verlaten waar
hij aan de beroepsziekte was blootgesteld, wordt als basisloon het volgens dit
vijfde lid berekende gemiddeld loon genomen, tenzij dit lager is dan het loon
van het laatste jaar voordat hij dat werk
heeft verlaten, berekend overeenkomstig
de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet.

11. In onderhavige zaak is de rechtsvoorganger van de verweerders aangetast door pneumoconiose als gevolg van
zijn arbeid in de steenkolenmijn en is
hij jaren nadat hij alle beroepsarbeid
had stopgezet, nog door een gewrichtsziekte aangetast als gevolg van diezelfde
mijnarbeid.
(8) Advies nr. 29 van 8 juli 1954, Verslag van
de Secretaris, 1953-1957, biz. 185.

*

*

12. Behoudens de vraag naar het in
aanmerking te nemen basisloon betreft
de voorziening ook de toepassing van de
bepalingen omtrent het maximum van
de vergoedingen.
Krachtens artikel 35, vierde lid, van de
Beroepsziektenwet bepaalt de Koning
het maximumbedrag van de jaarlijkse
vergoedingen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid «ingeval voor meer dan
een beroepsziekte schadeloosstelling verschuldigd is ». Het ter uitvoering daarvan genomen koninklijk besluit van 3 januari 1983 bepaalt dit maximum op het
maximumbedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 39 van de Arbeidsongevallenwet, d.i. het maximum van het
loon dat ook in aanmerking komt voor
de berekening van de vergoedingen.
Volgens het arbeidshof vindt dit koninklijk besluit aileen toepassing « wanneer de betrokkene het werk hervat
heeft en daarbij door een nieuwe beroepsziekte getroffen werd ».
Die beperking valt in de besproken bepalingen niet te lezen. Zij vinden, valgens de duidelijke tekst van de wet, toepassing op elke samenloop van vergoedingen voor meer dan een beroepsziekte.

13. Het middel is, wat beide aangevochten punten betreft, gegrond.
Ik concludeer tot de overeenkomstige
vernietiging van het bestreden arrest.
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ARREST

(A.R. nr. 7513)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1988 (9}
door het Arbeidshof te Antwerpen,
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 34, lid 1, 39,
leden 1 en 3, van de wet van 10 april
1971 betreffende de arbeidsongevallen,
30, 31, 32, lid 1, 35, leden 1, 2 en 4, 35bis,
lid 2, 49, van de wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 30 maart
1978, nr. 24 van 23 maart 1982, nr. 133
van 30 december 1982, van 22 april 1985
en nr. 529 van 31 maart 1987, 1 van het
koninklijk besluit van 3 jan~ari 1983! genomen in uitvoering van arbkel 35, hd 3,
van de wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970,
«

doordat het bestreden arrest van hervorming zegt dat wijlen Hechtermans,
vanaf de ingangsdatum van de bestreden
administratieve beslissing moet geacht
worden een arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte te hebben van 100 %,
en dat de vergoeding dient berekend te
worden op het basisloon voor de pneumoconiose op de volgende gronden : het
geding heeft betrekking op de beslissing
d.d. 11 september 1984, van eiser, waarbij aan wijlen Hechtermans vanaf 25 november 1981 een vergoeding wordt toegekend, voor een blijvende ar~eidsonge
schiktheid van 6 %, op een bas1sloon van
34.987 fr. wijlen Hechtermans ontving
reeds de vergoeding van een ongeschiktheid van 95 % wegens pneumoconiose,
opgedaan als ondergronds mijnwerker,
en had sedert het verlaten van de steenkolenmijn op 22 december 1966 geen beroepsarbeid meer verricht, toen hij op 25
maart 1981 een aanvraag indiende om
vergoeding te verkrijgen wegens een andere beroepsziekte, nl. gewrichtsziekte;
het bestuur stelde een ongeschiktheid
van 6 % uit dien hoofde vast en nam als
basisloon 34.987 fr., zijnde 699.740 x 5 %
{100 - 95); het bedrag van 699.740 fr.
heeft betrekking op het tweede schade(9) De voorziening werd op 14 december
1990 ingediend.
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geval en is een hypothetisch loon, nl. het
gemiddeld loon van drie aan het risico
blootgestelde arbeiders; voor het eerste
schadegeval werd volgens eiser destijds
een basisloon van 279.424 fr. genomen;
wijlen Hechtermans stelt dat hij ':oor
zijn beroepsziekte van pneumocomose
een jaarlijkse vergoeding van 602.612 fr.
geniet. Het Hof bevindt dat het geschil
kan beslecht worden aan de hand van
volgende beginselen : - de vergoedingen,
resulterend uit de op 3 juni 1970 gecoordineerde wetten betreffende de beroepsziekten, hebben niet tot voorwerp
de aandoeningen die bij de werknemer
optreden, doch het verlies aan vermogen
om te verdienen dat hij daardoor ondergaat; - een tweede schadegeval kan afzonderlijk van het eerste geregeld worden, indien de werknemer ondertussen
een arbeidsongeschiktheid heeft aangewend, die door de tweede oorzaak wordt
aangetast; - in casu is de betrokkene
vanaf zijn eerste beroepsziekte met rust
gegaan; hij toont niet aan dat hij sedertdien een arbeidsgeschiktheid heeft
aangewend, laat staan een geschiktheid
die hoger zou zijn dan 5 % die hem was
overgebleven; dienvolgens moet de regeling van de tweede beroepsziekte toegepast worden op die 5 %; wijlen Hechtermans kan in zijn vermogen om te
verdienen geen groter verlies ondergaan
dan 100 %; - de zaak is dus eerder te
vergelijken met een verergering dan met
een nieuw geval; de gewrichtsziekte is
overigens ook door de tewerkstelling in
de steenkolenmijn veroorzaakt; de vergoeding moet berekend worden op het
basisloon voor de pneumoconiose; - het
koninklijk besluit van 3 januari 1983 tot
uitvoering van artikel 35, derde lid, van
de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten is niet van toepassing, aangezien het een bovengrens
uitvaardigt voor de gecumuleerde vergoedingen vanwege nieuwe schadegevallen,
met name wanneer de betrokkene het
werk hervat heeft en daarbij door een
nieuwe beroepsziekte getroffen werd.
Voor onderhavig geschil vloeit uit dit alles voort dat wijlen Hechtermans vanaf
de ingangsdatum van de bestreden administratieve beslissing moet geacht worden, een arbeidsongeschiktheid wegens
beroepsziekte te hebben van 100 %, en
dat de vergoeding moet berekend worden op het basisloon voor de pneumoconiose; er is geen reden om de ver~?eding
te Iaten uitdeinen naar het wettehJk piafond toe,
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terwijl wijlen Hechtermans reeds 95 %
blijvend arbeidsongeschikt was ingevolge
de beroepsziekte pneumoconiose, toen
hij vanaf 25 november 1981 ook nog 6 %
blijvend arbeidsongeschikt werd ingevolge een tweede beroepsziekte; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft
dat die tweede beroepsziekte enkel afzonderlijk van de eerste kan geregeld
worden indien wijlen Hechtermans ondertussen een arbeidsongeschiktheid
heeft aangewend die door de tweede beroepsziekte wordt aangetast; dat immers
ingeval voor meer dan een beroepsziekte
schadeloosstelling verschuldigd is, dan
dient de vergoeding voor elke beroepsziekte afzonderlijk geevalueerd op
basis van begindatum, het basisloon dat
erop betrekking heeft en de arbeidsongeschiktheid die erdoor veroorzaakt wordt,
ook indien de werknemer na de eerste
beroepsziekte geen arbeidsongeschiktheid meer aangewend heeft en ook indien de opeenvolgende beroepsziekten
door dezelfde tewerkstelling zouden veroorzaakt geweest zijn; dat het bestreden
arrest derhalve ten onrechte beslist heeft
dat de tweede beroepsziekte niet afzonderlijk van de eerste kan geregeld worden en dat haar regeling dient toegepast
op de 5 % die ingevolge de eerste beroepsziekte was overgebleven en dat de
vergoeding voor de tweede beroepsziekte
moet berekend worden op het basisloon
van de pneumoconiose (schending van
art. 30, 31, 35, leden 1 en 2, 49 wetten gecoi:irdineerd op 3 juni 1970, 34, lid 1, wet
van 10 april 1971 en voor zowel (lees : zoveel) als nodig 32, lid 1, en 35bis, lid 2,
wetten gecoi:irdineerd op 3 juni 1970); dat
het bestreden arrest derhalve eveneens
ten onrechte beslist heeft dat het koninklijk besluit van 3 januari 1983 tot
uitvoering van artikel 35 van de wetten
betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten niet van toepassing is; dat
integendeel de afzonderlijk berekende
vergoeding voor de eerste beroepsziekte
en die voor de tweede beroepsziekte dienen gecumuleerd zonder dat de som van
de jaarlijkse vergoedingen het plafond
mag overtreffen, dat krachtens het koninklijk besluit van 3 januari 1983 ter zake van toepassing is (schending van art.
35, lid 4 (K.B.) 3 juni 1970, (39), leden 1
en 3, wet van 10 april 1971, 1 K.B. van 3
januari 1983) » :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat Marcel Hechtermans reeds
« de vergoeding voor een ongeschiktheid van 95 procent we-
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gens pneumoconiose, opgedaan als
ondergronds mijnwerker », ontving
en dat hij sedert het verlaten van de
steenkoolmijn op 22 december 1966
geen beroepsarbeid meer heeft verricht;
Overwegende dat bij administratieve beslissing van 11 september
1985 aan Marcel Hechtermans wegens een bij de vroegere tewerkstelling opgelopen gewrichtsziekte een
blijvende
arbeidsongeschiktheidsgraad van 6 % werd toegekend vana£ 25 november 1981, met een basisloon van 34.987 fr., zonder nadere
specificatie, voor de berekening van
de vergoedingen;
Overwegende dat het arrest oordeelt « dat Marcel Hechtermans
vanaf de ingangsdatum van de bestreden administratieve beslissing
moet geacht worden een arbeidsongeschiktheid te hebben van 100 %
en dat de vergoeding moet berekend
worden op het basisloon voor de
pneumoconiose; er is geen reden om
de vergoeding te laten uitdeinen
naar het wettelijk plafond toe »;
Overwegende dat artikel 49, vijfde
lid, van de Beroepsziektenwet bepaalt: « Zo echter, v66r de datum
van het begin van de arbeidsongeschiktheid, de getroffene de beroepscategorie heeft verlaten waar
hij aan het risico der opgedane ziekte was blootgesteld, dan is het basisloon het gemiddeld loon dat aan
de overige wer knemers der beroepscategorie werd verleend tijdens de periode van een j aar v66r
de datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid, ingeval dat
loon hoger is dan het in het eerste
lid bedoelde loon »;
Dat het met toepassing van deze
bepaling vastgestelde gemiddelde
als basisloon in aanmerking moet
worden genomen voor elke arbeidsongeschiktheid die uit de beroepsziekte ontstaat nadat de getroffene de bedoelde beroepencategorie
heeft verlaten; dat het aldus vastgestelde basisloon aileen dan niet in
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aanmerking komt, wanneer het lager is dan het overeenkomstig de
bepalingen van de Arbeidsongevallenwet berekende loon van het jaar
v66r het verlaten van de bedoelde
beroepencategorie;
Overwegende dat, nu uit het arrest blijkt dat de arbeidsongeschiktheid wegens gewrichtsziekte is ontstaan nadat Marcel Hechtermans de
mijnarbeid heeft stopgezet, het basisloon voor de berekening van de
vergoeding voor deze ongeschiktheid moet worden vastgesteld overeenkomstig artikel 49, vijfde lid, van
de
Beroepsziektenwet,
rekening
houdend met de datum waarop de
arbeidsongeschiktheid als gevolg
van de gewrichtsziekte is ontstaan;
Dat, nu de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wegens pneumoconiose is ontstaan v66r de arbeidsongeschiktheid wegens de gewrichtsziekte, het arbeidshof artikel 49, vijfde
lid, van de Beroepsziektenwet
schendt door te beslissen dat de vergoeding voor deze laatste ziekte
«moet worden berekend op het basisloon voor de pneumoconiose »;
Overwegende dat artikel 35, vierde lid (oorspronkelijk derde lid), van
de Beroepsziektenwet en het ter uitvoering daarvan genomen koninklijk besluit van 3 januari 1933 het
maximumbedrag van de jaarlijkse
vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid bepalen in alle gevallen waarin de getroffene aanspraak op vergoeding voor meer dan
een beroepsziekte heeft;
Dat de appelrechters, door te beslissen dat « het koninklijk besluit
van 3 januari 1983 tot uitvoering
van artikel 35, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten niet van
toepassing (is), aangezien het een
bovengrens uitvaardigt voor de gecumuleerde vergoedingen vanwege
nieuwe schadegevallen, met name
wanneer de betrokkene het werk
hervat heeft en daarbij door een
nieuwe
beroepsziekte
getroffen
werd », de toepassing van deze wets-

bepaling onterecht beperken en zodoende artikel 1 van voormeld koninklijk besluit van 3 januari 1983
en artikel 35, vierde lid, van de Beroepsziektenwet schenden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de vergoeding dient te worden
berekend op het basisloon voor de
pneumoconiose en dat het koninklijk besluit van 3 januari 1983 niet
van toepassing is; 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.
16 september 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHE!D MISDRIJF IN BELGIE GEPLEEGD
DOOR EEN MILITAIR, BEHORENDE TOT DE
BRITSE STRIJDKRACHTEN EN HANDELEND IN
DIENSTOPDRACHT BEVOEGD STRAFGERECHT.
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2° INTERNATIONAAL

VERDRAG

OVEREENKOMST TUSSEN DE BIJ HET NOORDATLANTISCHE VERDRAG AANGESLOTEN STATEN, BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN
HUN KRIJGSMACHTEN (GOEDGEKEURD BIJ
WET VAN 9 JANUARI 1953)- MISDRIJF IN BELGIE GEPLEEGD DOOR EEN MILITAIR BEHORENDE TOT DE BRITSE STRIJDKRACHTEN EN
HANDELEND IN DIENSTOPDRACHT BEVOEGD STRAFGERECHT.

1o en 2° In geval van samenlopende
rechtsmacht tussen de overheden van
de Staat van verblijf en de militaire
overheden van de Staat van herkomst
hebben de militaire overheden van de
Staat van herkomst het recht bij voorrang hun rechtsmacht uit te oefenen
over een lid van hun krijgsmacht, wat
betreft onder meer de misdrijven die
voortvloeien uit iedere handeling of ieder verzuim gepleegd bij de uitvoering
van de dienst, tenzij ze aan die voorrang zouden hebben verzaakt (1).
(MC. CALL T. VANDERMAESEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4249)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1989
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, luidende als volgt:
Het arrest vermeldt dat eiser zich beroept o.a. op art. VII 3.A (ii) van het Navo Status Verdrag betreffende de onbevoegdheid van de Belgische rechtsmacht
waar de Staat van herkomst de voorrang
van rechtsmacht wil doen gelden; het arrest stelt verder dat uit art. VII blijkt dat
de voorrang van rechtsmacht toekomt
aan de Staat van verblijf en aileen een
voorrang van rechtsmacht aan de staat
van herkomst kan toegekend worden in
twee uitdrukkelijk vermelde gevallen in
art. VII, 3, a en b; wanneer het arrest de(1) Zie J. VERHOEVEN, « Le statut des bases
militaires etrangeres et des quartiers generaux
interallies implantes en Belgique », Rev. b. de
droit international, 1969, biz. 584;
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ze gevallen vernoemd vermeldt het evenwei niet het geval dat vermeld wordt in
VII.3, a (ii), dat stelt dat de militaire
overheden van de Staat van herkomst
het recht hebben bij voorrang hun
rechtsmacht uit te oefenen over een lid
van een krijgsmacht wat betreft de misdrijven die voortvloeien uit iedere handeling of ieder verzuim gepleegd bij de uitvoering van de dienst; het is dit geval
waar eiser en de Britse autoriteiten zich
op beroepen en het beschrijft de omstandigheden zeals die vervuld werden uit de
feiten die aan onderhavige zaak ten
grondslag liggen; ingevolge de bepalingen van art. VII.l, a, en 3, a (ii), van het
Navo Status Verdrag is de Belgische
rechter onbevoegd om zich over eiser uit
te spreken; het Navo Status Verdrag regelt immers de voorrang van strafrechtelijke rechtsmacht en deze blijft, in casu,
bij de Staat van herkomst voor zover deze Staat de voorrang niet verzaakt heeft,
indien de strafvordering niet kan uitgeoefend worden, dan kan, via art. 4 van
het Wetboek van Strafvordering de burgerlijke vordering er evenmin aan toegevoegd worden; het arrest maakt aldus
een foutieve interpretatie van het art.
VII.l, a, en 3, a (ii), en bijgevolg van art.
97 van de Grondwet :
Overwegende dat eiser, zowel
voor de correctionele rechtbank als
voor het hof van beroep, had aangevoerd dat de feiten waarvoor hij
was vervolgd, namelijk onopzettelijke slagen of verwondingen en
overtreding van het Wegverkeersreglement, werden gepleegd terwijl
hij, als militair behorende tot de
Britse strijdkrachten, handelde in
dienstopdracht; dat hij daaruit afleidde dat de Belgische strafgerechten niet bevoegd waren om over de
ingestelde strafvordering uitspraak
te doen wegens samenlopende
rechtsmacht, ingevolge artikel VII,
3, a, ii, van de wet van 9 januari
1953 houdende goedkeuring van de
Overeenkomst tussen de bij het
Noord-Atlantische Verdrag aangesloten Staten, betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten, en van
de bijlage, ondertekend op 19 juni
1951, te Landen;
Overwegende dat de appelrechters
de aanvoering dat eiser de hem ten
laste gelegde feiten pleegde terwijl
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hij, als militair behorende tot de
Britse strijdkracht, handelde in
dienstopdracht niet tegenspreken,
doch oordelen, om de redenen die
het arrest vermeldt, dat de Belgische strafgerechten ter zake wel bevoegd zijn;
Overwegende dat krachtens artikel VII, 1, a, van het voormelde Verdrag de militaire overheden van de
Staat van herkomst het recht hebben op het grondgebied van de
Staat van verblijf de strafrechtelijke
rechtsmacht uit te oefenen welke
hun door de wetgeving van de Staat
van herkomst over alle aan de
krijgswet van die Staat onderworpen personen wordt toegekend; dat
krachtens artikel VII, 1, b, de overheden van de Staat van verblijf
rechtsmacht hebben over de leden
van een krijgsmacht, wat betreft de
misdrijven welke op het grondgebied van de Staat van verblijf werden begaan en door de wetgeving
van die Staat strafbaar zijn gesteld;
Overwegende dat in geval van samenlopende rechtsmacht de militaire overheden van de Staat van her"
komst het recht hebben, krachtens
artikel VII, 3, a, ii, van het Verdrag,
bij voorrang hun rechtsmacht uit te
oefenen over een lid van hun krijgsmacht, wat betreft onder meer de
misdrijven die voortvloeien uit iedere handeling of ieder verzuim gepleegd bij de uitvoering van de
dienst, tenzij ze aan die voorrang
zouden hebben verzaakt;
Overwegende dat de aan eiser ten
laste gelegde feiten in Belgie werden gepleegd en misdrijven opleveren als bedoeld bij artikel VII, 3, a,
ii, van het Verdrag;
Overwegende dat de appelrechters
aannemen dat die misdrijven werden gepleegd door een lid van de
Britse strijdkracht die handelde in
de uitvoering van de dienst; dat zij
niet vaststellen dat de wetgeving
van de Staat van herkomst te dezen
geen rechtsmacht zou toekennen
met betrekking tot de aan eiser ten
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laste gelegde feiten of dat de militaire overheden van die Staat aan hun
voorrang zouden hebben verzaakt;
Overwegende dat het arrest dat
beslist, om de redenen die het vermeldt, dat de Staat van herkomst
niet bevoegd is om zijn rechtsmacht
bij voorrang uit te oefenen, zodat de
Belgische strafgerechten bevoegd
zijn, artikel VII, 3, a, ii, van het Verdrag schendt;
Dat het middel gegrond is
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :
Overwegende dat op de niet-beperkte voorziening van eiser, beklaagde, de vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen
hem de vernietiging meebrengt van
de definitieve en de niet-definitieve
beslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders tegen hem, die het gevolg zijn van
eerstgenoemde beslissing;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
17 september 1991 - 2• kamer- Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - GelijkJuidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. T.
Germeys, Antwerpen.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- GRENZEN;

Het gezag van gewijsde geldt enkel voor
datgene waarop de beslissing, met betrekking tot de betwisting die voor de
rechter is gebracht en waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren, noodzakelijk, al ware het impliciet, berust (1).
(BONTE T. BEEN)
ARREST

(A.R. nr. 4495)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 9 maart 1988 en
21 maart 1990 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. Wat de voorziening betreft tegen het tussenvonnis van 9 maart
1988:
Oller het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 19 en 23 van
het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het gezag van gewijsde van
vonnissen in strafzaken,
doordat het bestreden vonnis van 9
maart 1988 op burgerlijk gebied eiser
veroordeelt om aan verweerder de bedragen van 347.192 frank en 125.000 frank te
betalen en voorbehoud verleent aan verweerder voor de materiele schade veroorzaakt door zijn tijdelijke werkonbekwaamheid op volgende gronden : bij
vonnis van 24 april 1985 werd eiser veroordeeld wegens inbreuk op de artikelen
418-420 Sw. en bij samenhang wegens inbreuk op artikel 12.3.1, a, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 bij
toepassing van artikel 65 Sw. tot onder
andere een geldboete van 50 frank; aan
verweerder werd een provisie toegekend
van 40.000 frank en een deskundige werd
(1) Cass., 24 dec. 1981, A.C., 1981-82, nr. 271.
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aangesteld. De zaak werd voor verdere
afhandeling der burgerlijke belangen onbepaald uitgesteld. Bij vonnis van 24
april 1985 werd de enkele verantwoordelijkheid van eiser weerhouden. Na neerlegging van het deskundigenverslag
werd bij vonnis van 17 juni 1987 de verantwoordelijkheid bij helften verdeeld.
Verweerder roept thans de schending
van het gezag van gewijsde in voorhoudende dat indien eiser zijn exclusieve
verantwoordelijkheid had willen betwisten hij beroep moest hebben aangetekend tegen het vonnis van 24 april 1985.
De tussengekomen verdeling van verantwoordelijkheid schendt het gezag van gewijsde van het vonnis van 24 april 1985
(Cass., 6 maart 1984, Pas., 1984, I, 778),

tweede onderdeel, het bestreden vonnis ten onrechte oordeelt dat het vonnis
van 17 juni 1987 van de politierechter
van Brugge door te beslissen dat verweerder ingevolge het niet-dragen van
de veiligheidsgordel een risico nam
waardoor hij de helft van zijn schade
moet dragen, het gezag van gewijsde zou
geschonden hebben van het vroegere
vonnis van 24 april 1985 van dezelfde politierechter, waarbij eiser veroordeeld
werd op strafgebied tot betaling ener
geldboete van 50 frank en op burger!ijk
gebied tot betaling ener provisionele
schadevergoeding van 40.000 frank aan
verweerder; dat immers, enerzijds, de politierechter in zijn vonnis van 17 juni
1987 de schulcl. van eiser niet terug in
kwestie heeft gesteld maar integendeel
behouden heeft, en, anderzijds, de politierechter zich in zijn vonnis van 24 a.pril
1985 niet noodzakelijk en zeker uitgesproken heeft over het causaliteitsverband tussen de fout van verweerder,
geen veiligheidsgordel gedragen te hebben, en de door hem geleden schade, zodat het gezag van gewijsde van het vonnis van 24 april 1985, dat daarbij op
burgerlijk gebied niet definitief is, geenszins miskend werd (miskenning van het
gezag van gewijsde in strafzaken, en
schending van de artikelen 19 en 23 van
het Gerechtelijk Wetboek):

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het gezag van
gewijsde enkel geldt voor hetgeen
waarop - met betrekking tot de betwisting gebracht voor de rechter en
waarover de partijen tegenspraak
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hebben kunnen voeren
de beslissing noodzakelijk, zij het impliciet,
berust;
Overwegende dat de Politierechtbank te Brugge, bij in kracht van
gewijsde gegaan vonnis van 24 april
1985, eiser veroordeelt wegens de
hem ten laste gelegde overtreding,
aan verweerder, burgerlijke partij,
een voorschot toewijst en een deskundige aanstelt, en de zaak voor
afhandeling op civielrechtelijk gebied onbepaald uitstelt;
Overwegende dat de politierechtbank, bij ontstentenis in dat stadium van de rechtspleging van enige
betwisting met betrekking tot een
eventuele fout in causaal verband
met de schade die door verweerder
zelf zou zijn begaan, daaromtrent
geen uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat aldus het vonnis
van de politierechtbank van 24 april
1985 enkel inhoudt dat eiser een
fout heeft begaan en dat die fout in
causaal verband staat met de schade welke verweerder geleden heeft;
Overwegende dat eiser in de verdere loop van de rechtspleging na
deskundigenonderzoek
aanvoerde
dat de schade mede haar oorzaak
vond in een fout van verweerder
zelf die had nagelaten een veiligheidsgordel te dragen en dat deze
laatste daarom zelf diende in te
staan voor de helft van de door hem
geleden schade;
Overwegende dat de politierechtbank bij vonnis van 17 juni 1987 na te hebben vastgesteld dat omtrent een eventuele fout van verweerder in het vonnis van 24 april
1985 geen beslissing was genomen,
noch dat de partijen daarover hadden geconcludeerd - oordeelt dat
zij daarover thans vermag uitspraak
te doen en beslist dat verweerder de
hem verweten fout heeft begaan en
dienvolgens moet instaan voor de
helft van de schade die hij heeft geleden;
Overwegende dat het bestreden
vonnis van 9 maart 1988, waarbij
wordt beslist dat de politierechtbank

door aldus te oordelen het gezag
van gewijsde miskent van het vonnis van de politierechtbank van 24
april 1985, de draagwijdte van het
gezag van gewijsde miskent en de
artikelen 19 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 9 maart 1988,
doch enkel in zoverre het beslist dat
eiser alleen aansprakelijk is voor de
schade; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser en
verweerder ieder in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Veurne, zitting houdende in
hoger beroep;
17 september 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter VeTslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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VERZEKERING -

W.A.!VI.-VERZEKERING TOEVALLIG FElT - VERGOEDING DOOR HET
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS - VOORWAARDEN.
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Art. 50, § 1, W. van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen wordt geschonden door het
arrest dat het bestaan aanneemt van
een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig, dat het ongeval
veroorzaakte, vrij uitgaat, en tach de
door de benadeelde tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde eis tot schadevergoeding afwijst,
op grand van een loutere mogelijkheid
van schadeloosstelling door de toegelaten verzekeringsonderneming die de
bestuurder of eigenaar van het voertuig als bewaarder van de gebrekkige
zaak zou dekken.

(DENIS P., FALLY, DENIS S. T. CHARLIEZ, GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8877)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 december 1990
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen de eerstgenoemde verweerder
ingestelde strafvordering en op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :

Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen, die jegens het
openbaar ministerie in de kosten
zijn veroordeeld, geen enkel middel
aanvoeren;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen tegen
de tweede verweerder, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 50, § 1, 2°, van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 19, § 1, van het
koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de
wet van 9 juli 1975,

Nr. 33

doordat het arrest, na te hebben overwogen dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds verplicht zou kunnen
worden vergoeding te betalen indien
geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming verplicht zou zijn tot vergoeding van de burgerlijke partijen, beslist
dat de burgerlijke rechtsvorderingen van
de eisers tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds niet gegrond zijn,
op grond dat « de vrijwillig tussengekomen partij, ondanks de vrijspraak van
de beklaagde, zou kunnen veroordeeld
worden tot vergoeding van de lichamelijke letsels van de burgerlijke partijen,
indien zou blijken dat geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming daartoe
verplicht is; uit het verslag van de deskundige Queriat blijkt dat de band, die,
door te springen, het ongeval en derhalve de schade van de burgerlijke partijen
heeft veroorzaakt, mogelijk door een gebrek is aangetast; dat het dus niet is uitgesloten dat de schade van de burgerlijke partijen moet worden vergoed door
de toegelaten verzekeringsonderneming
die ... de eigenaar van het voertuig ... zou
vergoeden in de hoedanigheid van bewaarder van de gebrekkige zaak, ... »;

tweede onderdeel, subsidiair, ook al
zou moeten worden aangenomen dat het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
enkel tot vergoeding verplicht is in het
geval dat geen dekking wordt verleend
door enige andere toegelaten verzekeringsonderneming, dan nog vereist wordt
dat die afwezigheid van dekking bewezen is; het arrest zich beperkt tot de
overweging dat de band « mogelijk »
door een gebrek was aangetast en dat
het « niet uitgesloten is » dat de schade
moet worden vergoed door de verzekeringsonderneming van de bewaarder van
de zaak; het arrest derhalve de tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
ingestelde vorderingen op basis van die
veronderstellingen ongegrond verklaart
zonder aan te tonen dat de burgerlijke
partijen zich wel degelijk konden wenden tot andere verzekeringsondernemingen; daaruit volgt dat het arrest, nu het
beslist dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet tot vergoeding gehouden is, zonder op ondubbelzinnige
wijze vast te stellen dat andere toegelaten verzekeringsondernemingen daartoe
verplicht waren, de artikelen 50, § 1, 2°,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
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controle der verzekeringsondernemingen
en 19 van het koninklijk besluit van 16
december 1981 schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 50, § 1,
2°, van de wet van 9 juli 1975 het
recht van de benadeelde om van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding te bekomen van de
schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt onderwerpt
aan de voorwaarde dat geen enkele
toegelaten verzekeringsonderneming
tot die vergoeding verplicht is hetzij
om reden van een toevallig feit
waardoor de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het ongeval is veroorzaakt
door het springen van de linkerachterband van het door de eerste verweerder bestuurde voertuig en beslist dat die omstandigheid voor
verweerder een toevallig feit opleverde in de zin van artikel 50, § 1,
2°, van de wet van 9 juli 1975;
Dat het evenwel erop wijst << dat
de band mogelijk door een gebrek
was aangetast; dat het derhalve niet
is uitgesloten dat de schade van de
burgerlijke partijen moet worden
vergoed door de toegelaten verzekeringsonderneming die de beklaagde
of de eigenaar van het voertuig dat
hij bestuurde, zou vergoeden als bewaarder van de gebrekkige zaak en
niet als bestuurder »;
Overwegende dat het hof van beroep, na het bestaan van een toevallig feit te hebben aangenomen, niet
zonder de in het middel aangewezen
bepalingen te schenden de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen tegen verweerder ongegrond
kon verklaren OD basis van de loutere mogelijkheil dat de schade zou
worden vergoed door de toegelaten
verzekeringsonderneming die de beklaagd.e of de eigenaar van het voer-

tuig zou dekken als bewaarder van
de gebrekkige zaak en niet als bestuurder;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel van
het eerste middel en het tweede
middel die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de rechtsvordering van de
eisers tegen de tweede verweerder;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de ald.us beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel; veroordeelt de tweede verweerder in de helft van de kosten
van de voorziening en de eisers in
de andere helft van die kosten.
18 september 1991 - 2° kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. J eanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Verbist en Simont.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF TIVERING -- ART. 195, TWEEDE LID, SV.

MO-
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2° STRAF LID, SV. -

ALLERLEI REDENEN.

ART. 195, TWEEDE

1o en zo De rechter voldoet niet aan de
bijzondere motivei·ingsverplichting van
art. 195, tweede lid, Sv., wanneer hij
de beklaagde veroordeelt tot de geldboete en de ontzetting, die krachtens
art. 84 Sw., benevens de gevangenisstraf, mogen worden uitgesproken, als
hij niet vermeldt waarom hij die facultatieve straffen uitspreekt (1).
(FORTEZZA T. NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9365)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 5 april 1991 gewezen door de raadkamer van de
Correctionele Rechtbank te Luik en
gelet op het op 12 juli 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen arrest;

I. ...

II. Op de voorziening van 18 juli
1991 tegen het arrest van het Hof
van Beroep te Luik :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over bet middel: schending van artikel 195, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de vervolgingen die tegen eiser waren ingesteld wegens poging tot doden
van zijn echtgenote (telastlegging A) en
het zonder wettige reden en zonder
machtiging dragen van een verweerwapen (telastlegging B), a. hem met bevestiging van het bestreden vonnis een gevangenisstraf van 8 jaar en een geldboete van 200 frank oplegt, b. hem bovendien voor een duur van 5 jaar ontzet van
de in artikel 31, 1°, 3° tot 6°, van het
Strafwetboek opgesomde rechten, op
grond dat « (het) voor de bepaling van de
(1) Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 3304 (A.C.,
1989-90, nr. 160).
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strafmaat de volgende gegevens, met uitsluiting van die welke in het vonnis a
quo vermeld zijn, in aanmerking neemt:
- de zwaarwichtigheid van de feiten, de persoonlijkheid van de beklaagde, zoals die blijkt uit het dossier, en met de
precisering dat het hof (van beroep) toepassing maakt van de wet van 9 januari
1991 betreffende de uitwissing van veroordelingen, - het betrekkelijke gevaar
dat (eiser) oplevert »,
terwijl artikel 195, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
de rechter nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen vermeldt waarom hij, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke
straf of dergelijke maatregel uitspreekt,
en bovendien de strafmaat rechtvaardigt
voor elke uitgesproken straf of maatregel; artikel 84 van het Strafwetboek bepaalt dat schuldigen wier criminele straf
tot gevangenisstraf wordt verminderd,
kunnen worden veroordeeld tot geldboete van zesentwintig frank tot duizend
frank; dat zij voor ten minste vijf jaar en
ten hoogste tien jaar kunnen worden
veroordeeld tot ontzetting van alle rechten of een dee! van de rechten, in artikel
31 van het Strafwetboek genoemd; het
arrest nergens de redenen aangeeft
waarom het eiser, benevens de gevangenisstraf, ook een geldboete oplegt en
hem ontzet van sommige, in artikel 31
van het Strafwetboek opgesomde rechten, ofschoon het luidens artikel 84 van
het Strafwetboek niet verplicht is die
straffen uit te spreken; het a fortiori de
strafmaat niet rechtvaardigt voor de
geldboete (schending van artikel 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering) :

Overwegende dat het arrest nergens vermeldt waarom het eiser veroordeelt tot een geldboete en tot de
ontzetting, die het krachtens artikel
84 van het Strafwetboek mag uitspreken naast de gevangenisstraf;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de hierna op de
niet beperkte voorziening van eiser,
beklaagde, uitgesproken vernietiging van de op de strafvordering ge-
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wezen beslissing vernietiging meebrengt van de beslissingen op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, die het gevolg
zijn van de eerstgenoemde beslissing;

DAT DIE WETSBEPALING IS GESCHONDEN
VOOR DE RAADKAMER - RECHTSVORMEN IN
ACHT GENOMEN IN HOGER BEROEP.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - MEDEDELING VAN RET DOSSIER
AAN DE VERDEDIGING - ART. 22, DERDE LID,
WET VOORLOPIGE HECHTENIS 20 JULI 1990 RECHTSVORMEN IN ACHT GENOMEN IN HOGER BEROEP - WETTIGHEID.

1° en 2° Niet ontvankelijk, bij gemis aan

Om die redenen, verwerpt de
voorziening tegen de op 5 april 1991
gewezen beschikking van de raadkamer; vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; veroordeelt
eiser in de kosten van de voorziening tegen de beschikking van de
raadkamer; laat de kosten van de
voorziening tegen het arrest van het
Hof van Beroep te Luik ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
18 september 1991 - 2• kamer- Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

belang, is het middel ten betoge dat
art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 betreffende de mededeling van het dossier aan de verdachte en diens raadsman is geschonden,
wanneer de door die wetsbepaling
voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis (1).
(HELGUERA)

(A.R. nr. 9387)
18 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Allard, Brussel.
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18 september 1991

1° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER STRAFZAKEN VOORLOPIGE HECHTENIS MEDEDELING
VAN RET DOSSIER AAN DE VERDEDIGING ART. 22, DERDE LID, WET VOORLOPIGE HECHTENIS 20 JULI 1990 - MIDDEL TEN BETOGE

KAMER -

19 september 1991

1° INDEPLAATSSTELLING

LEERKRACHT GETROFFEN DOOR EEN ONGEVAL
VEROORZAAKT DOOR DE SCHULD VAN EEN

(1) Cass., 17 april 1991,
1990-91, nr. 430).

A.~.

nr. 9024 (A.C.,
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DERDE - PERIODES VAN AFWEZIGHEID WEDDETOELAGEN UITBETAALD DOOR DE
STAAT - SUBSTITUTIE IN DE RECHTEN VAN
DE GETROFFENE - VEREISTEN.

2° ONDERWIJS -

LEERKRACHT GETROFFEN DOOR EEN ONGEVAL VEROORZAAKT
DOOR DE SCHULD VAN EEN DERDE - PERIODES VAN AFWEZIGHEID - WEDDETOELAGEN
UITBETAALD DOOR DE STAAT - SUBSTITUTIE
IN DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE- VEREISTEN.

1o en 2° Wanneer een personeelslid van
het gesubsidieerd onderwijs, die getroffen is door een ongeval veroorzaakt door de sclmld van een derde, de
Staat niet in zijn rechten heeft doen
treden tegen hem die het ongeval
heeft veroorzaa.kt, kan de Staat de
wettelijke indeplaatsstelling niet aanvoeren om, van de verzekeraar van
hem die het ongeval heeft veroorzaakt,
de terugbetaling te verkrijgen van de
weddetoelagen die, .ingevolge een statutaire verplichting, voor de aa.n het
ongeval te wijten periodes van afwezigheid aan de getroffene zijn betaald
(1). (Art. 1251, 3°, B.W.; art. 18, K.B. 15
jan. 1974.)
(DE SCHELDE N.V. T. BELGISCHE STAAT - MINISTER BELAST MET DE HERSTRUCTURERING
VAN HET « MINISTERE DE L'EDUCATJON NATIONALE '• FRANSE GEMEENSCHAP - MIN. VAN ONDERWJJS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8921)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1989
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 18, inzonderheid eerste lid,
van het koninklijk besluit van 15 januari
1974 genomen ter toepassing van artikel
160 van het koninklijk besluit van 22
(1) Zie Cass., 27 feb. 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 682), 14 nov. 1986, AR. nr. 5180 (A.C.,
1986-87, nr. 162), 11 okt. 1989, A.R. nr. 7379
(ibid., 1989-90, nr. 88); P. VAN 0MMESLAGHE,
« Examen de jurisprudence (1968 tot 1973 en
1974 tot 1982), Les obligations ''• Rev. crit. jur.
b., 1975, biz. 676, nr. 101, en 1988, biz. 111, nr.
205.
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maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de !eden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor
kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen
en van de !eden van de inspectiedienst
die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, 1249, 1250, 1°, 1251, 3°, van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,

doordat het arrest de regresvordering
van verweerster inwilligt en eiseres veroordeelt om aan verweerster, onverminderd de vergoedende rente sedert de betalingen, de gerechtelijke rente sedert de
uitspraak en de kosten van beide instanties, 1.043.206 frank en 3.251.870 frank te
betalen, zijnde de weddetoelagen die de
Staat, in wiens rechten verweerster is
getreden, respectievelijk aan Jean Pipart
en Mauricette Deroissart heeft betaald
gedurende de periode van afwezigheid,
die te wijten zijn aan het door Christian
Lejeune, verzekerde van eiseres, veroorzaakte ongeval, op grand dat verweerster
« haar regresvordering steunt op de indeplaatsstelling waarop zij krachtens artikel 18 van het koninklijk besluit van 15
januari 1974 aanspraak (zou kunnen)
kan maken ... ; dat (die bepaling) zegt (artikel 18, eerste lid) dat als de afwezigheid te wijten is aan een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde, het
personeelslid zijn wedde ontvangt op
voorwaarde dat hij de Staat bij iedere
betaling ten bedrage van de door de
Staat gestorte som in zijn rechten doet
treden tegen hem die het ongeval heeft
veroorzaakt; dat (die regel) het in artikel
1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde stelsel van de wettelijke indeplaatsstelling specifiek op het onderwijs
toepast; dat uit het dossier blijkt dat te
dezen de leerkrachten die schade !eden
door de onrechtmatige daad die krachtens een erga omnes geldende strafrechtelijke beslissing ten laste van de verzekerde van (eiseres) is gelegd, de weddetoelagen voor de periodes van afwezigheid ingevolge de fout van een derde
hebben ontvangen op voorwaarde dat zij
de Staat in hun rechten doen treden; dat
eveneens vaststaat dat de Belgische
Staat de lonen die hij volgens het statuut moest betalen, heeft uitbetaald; dat
de regresvordering van de Staat, thans
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de Franse Gemeenschap, dus met toepassing van de bewuste regel in beginsel
gegrond is >>,

terwijl, ...
tweede onderdeel, uit de bewoordingen
zelf van genoemd artikel 18, eerste lid,
(« ... ontvangt zijn wedde op voorwaarde
dat hij de Staat in zijn rechten doet treden ... >>) blijkt dat die bepaling geen indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van de Staat instelt, maar alleen
bepaalt dat het personeelslid dat zijn
wedde ontvangt de Staat in zijn rechten
doet treden ten aanzien van diegene die
het ongeval heeft veroorzaakt; dat een
dergelijke indeplaatsstelling geen wettelijke indeplaatsstelling is, maar een conventionele
indeplaatsstelling;
artikel
1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat de conventionele
indeplaatsstelling geschiedt wanneer de
schuldeiser die betaling ontvangt van
een derde persoon, hem doet treden in
zijn rechten, rechtsvorderingen, voorrechten of hypotheken tegen de schuldenaar; daaruit volgt dat het arrest, door te
beslissen dat artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 een wettelijke indeplaatsstelling zou creeren ten
voordele van de Staat en door de regresvordering van verweerster op grond van
die zogezegde wettelijke indeplaatsstelling in te willigen, zonder na te gaan of,
zoals in dat artikel 18 wordt bepaald, de
echtgenoten Pipart-Deroissart de Staat
in hun rechten ten aanzien van hem die
het ongeval heeft veroorzaakt heben
doen treden, die bepaling verkeerd toepast en de wettelijke begrippen conventionele en wettelijke indeplaatsstelling
miskent (schending van artikel 18 van
het koninklijk besluit van 15 januari
1984 en van de artikelen 1250, 1°, en 1251
van het Burgerlijk Wetboek;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, zegt dat de Belgische Staat
aan de echtgenoten Pipart, leerkrachten die het slachtoffer werden
van een ongeval dat door een verzekerde van eiseres is veroorzaakt, de
lonen heeft uitbetaald die de Staat
volgens het statuut diende te betalen;
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Overwegende dat degene die niet
de schuld van een derde maar uitsluitend zijn eigen schuld betaalt,
niet wettelijk in de rechten van de
schuldeiser jegens die derde treedt;
Overwegende dat naar luid van
artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek,
indeplaatsstelling van
rechtswege aileen geschiedt ten
voordele van hem die, met anderen
of voor anderen tot betaling van een
schuld gehouden zijnde, er belang
bij had deze te voldoen;
Dat ingevolge artikel 18 van het
koninklijk besluit van 15 januari
1974, als de afwezigheid te wijten is
aan een ongeval veroorzaakt door
de schuld van een derde, het personeelslid zijn activiteitswedde ontvangt op voorwaarde dat hij de
Staat, bij iedere betaling, ten bedrage van de door de Staat gestorte
som in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt;
Dat het arrest, door te oordelen
dat die regel het bij artikel 1251, 3°,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde stelsel van de wettelijke indeplaatsstelling specifiek op het onderwijs toepast, en door verweersters
regresvordering op grond van de indeplaatsstelling aan te nemen, zonder na te gaan of de slachtoffers
van het ongeval de Staat in hun
rechten ten aanzien van hem die
het ongeval heeft veroorzaakt, hebben doen treden en of de lonen aileen maar als voorschot op het door
de derde aansprakelijke verschuldigd bedrag werden betaald, de
voormelde wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder het tweede en het derde middel en de andere onderdelen van het eerste middel
te moeten onderzoeken, die tot geen
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ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve
in zoverre het de vrijwillige tussenkomst van verweerster, het hoger
beroep en uitbreiding van de oorspronkelijke vordering aanneemt;
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.
19 september 1991 - 1e kamer- Voorzitter; de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Van Ommeslaghe.

Nr. 37
1e

KAMER -

19 september 1991

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
EINDE (OPZEGGING) - OPZEGGING DOOR DE
VERPACHTER OM ZELF HET GOED TE EXPLO!TEREN - EERSTE GEBRUIKSPERIODE - BE·
GRIP.

De opeenvolgende pachtperiodes, als bedoeld in art. 8 Pachtwet, in de loop
waarvan de verpachter een einde kan
maken aan de pacht om zelf het verpachte goed geheel te exploiteren, omvatten de eerste gebruiksperiode, in de
zin van art. 4 van die wet, zijnde de
eerste periode waarin het verpachte
goed in gebruik wordt gegeven aan
een pachter (1).

(1) Cass., 28 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 209).

(BONTE, DE JONGHE T. DELESCAILLE, DEBROCK)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8988)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 januari 1990 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;
Over het middel ; schending van de artikelen 4, 7-1°, 8 en 11, vervat in de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving, zijnde boek III, titel
VIII, hoofdstuk II, afdeling III van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben beslist dat de eisers zich in de
derde gebruiksperiode bevonden, de hun
door de verweerders ter kennis gebrachte opzegging, tegen 31 oktober 1989, om
zelf het verpachte goed te exploiteren
geldig verklaart op grond dat « de eerste
gebruiksperiode van de pachter de periode is van zijn eerste vestiging in het verpachte goed; dat, ongeacht latere overeenkomsten tussen de partijen, een
pachter zich slechts op een eerste gebruiksperiode kan beroepen (...); dat te
dezen aan het feit dat er een eerste gebruiksperiode van dertien jaar met ingang van 1 november 1952 is geweest
geen afbreuk wordt gedaan door de
beiHndiging van de bestaande pachtovereenkomsten en het sluiten van een nieuwe pacht tussen dezelfde partijen bij een
op 23 juli 1965 voor notaris Fran~ois verleden akte "•
terwijl de eerste tussen de partijen gesloten pachtovereenkomst die inging op
1 november 1952 werd beeindigd bij een
op 23 juli 1965 voor notaris Fran~ois verleden authentieke akte; een nieuwe
pachtovereenkomst tussen de partijen
werd gesloten bij dezelfde authentieke
akte; met die nieuwe pacht derhalve een
nieuwe en eerste gebruiksperiode inging;
.het bestreden vonnis bijgevolg, nu het
beslist dat de eisers zich niet in de tweede maar in de derde gebruiksperiode bevonden, alle in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt:

Overwegende dat krachtens artikel 8 van de Pachtwet de verpachter, in afwijking van artikel 4, gedurende elk van de opeenvolgende
pachtperiodes, met uitsluiting van
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de eerste en de tweede, een einde
kan maken aan de pacht om zelf het
verpachte goed geheel te exploiteren;
Overwegende dat artikel 4, waarnaar artikel 8 aldus verwijst, bepaalt : « de pachttijd wordt vastgesteld door de partijen : hij mag niet
korter zijn dan negen jaar. Is een
kortere tijd bedongen, dan wordt hij
van rechtswege op negen jaar gebracht. Bij gebreke van geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor opeenvolgende
periodes van 9 jaar bij het eindigen
van de gebruiksperiode, zelfs indien
de duur van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan 9 jaar »;
Overwegende dat uit het onderling verband van die wetsbepalingen
volgt dat de opeenvolgende periodes
waarvan sprake is in artikel 8 « de
eerste gebruiksperiode » omvatten,
zijnde de eerste periode van vestiging van een bepaalde pachter op
het verpachte goed;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, onder verwijzing naar de
gronden van de eerste rechter, vaststelt dat de eisers in 1952 de goederen voor de eerste maal ge bruikten
als pachters en dat zij, na een periode van 13 jaar, bij een op 23 juli
1965 tussen dezelfde partijen verleden akte die op dezelfde goederen
betrekking
had,
een
tweede
gebruiksperiode van 18 jaar hebben
verkregen die verstreken is op 31
oktober 1983;
Dat derhalve het vonnis wettig
kon beslissen dat de eisers zich op
het ogenblik van de hun tegen 31
oktober 1989 voor persoonlijke exploitatie gegeven opzegging in een
· derde pachtperiode bevonden in de
zin van het voren genoemd artikel 8;
Dat het middel niet kan kan worden aangenomen;

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

19 september 1991 - 1e kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.
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HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
VOORKOOPRECHT - RECHTSVORDERING
OPROEPING TER MINNELIJKE SCHIKKING.

Inzake recht van voorkoop ten gunste
van de huurders van landeigendommen is niet ontvankelijk de rechtsvordering die niet is voorafgegaan door
de oproeping ter minnelijke schikking,
als bedoeld in art. 1345 Ger. W. (1).

(LECONTE T. HENNUYERS N.V., MRS.
DEBOUCHE-MAZY EN BLONDIAUX, Q.Q.)

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 9030)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 februari 1990 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen;

(1) Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1253);
zie Cass., 23 dec. 1988, A.R. nr. 6112 (ibid.,
1988-89, nr. 250).
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Over het middel: schending van de artikelen 860, 861, 862, 1345 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat de oorspronkelijke, bij dagvaardingen van 15, 16, 17 en 18 december 1987
ingestelde vordering niet ontvankelijk is,
op grond dat zij niet is voorafgegaan
door een oproeping tot minnelijke schikking naar het vereiste van artikel 1345
van het Gerechtelijk Wetboek, en dat die
onregelmatigheid niet kan worden goedgemaakt door het door eiser na het instellen van de vordering ingediende verzoekschrift tot minnelijke schikking,
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, de
door artikel 1345 van het Gerechtelijk
Wetboek vereiste voorafgaande oproeping tot minnelijke schikking niet is
voorgeschreven op straffe van nietigheid
of op straffe van niet-ontvankelijkheid,
doch enkel op straffe van niet-toelaatbaarheid van de vordering; anderzijds,
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 (artikel 860 van het
Gerechtelijk Wetboek); het ontbreken
van de door artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven oproeping
tot minnelijke schikking dus enkel tot
gevolg heeft dat de rechtspleging wordt
opgeschort tot die rechtsvorm vervuld is,
en niet dat de rechtsvordering nietig of
niet ontvankelijk is; het bestreden vonnis bijgevolg, door de vordering niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat eiser
de verweerders niet ter minnelijke schikking had opgeroepen v66r de inleidende
dagvaarding, ofschoon nadien een minnelijke schikking is voorgesteld, de in
het middel aangewezen bepalingen, inzonderheid de artikelen 860 en 1345 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, de rechter een proceshandeling alleen dan nietig kan verklaren, indien het aangeklaagde verzuim
of de aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt (artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek) of voorkomt op de
beperkende lijst van artikel 862, § 1, van
het Gerechtelijk Wetboek; het ontbreken
van de voorafgaande oproeping tot minnelijke schikking niet wordt vermeld in
artikel 862, § 1, nu dat verzuim in de regel de belangen niet kan schaden van
verweerder, als de minnelijke schikking
achteraf toch is voorgesteld; bijgevolg,
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ook al zou moeten worden aangenomen
- quod non - dat de voorafgaande
oproeping tot minnelijke schikking door
artikel 1345 van het Gerechtelijk Wethoek op straffe van nietigheid wordt
voorgeschreven, het bestreden vonnis
dan nog niet wettig heeft kunnen beslissen dat de oorspronkelijke vordering
niet-ontvankelijk was, zonder vast te
stellen dat de verweerders te dezen, ten
gevolge van het ontbreken van de voorafgaande oproeping tot minnelijke schikking, een bijzondere schade hadden geleden die niet had kunnen hersteld wor- ·
den door een voor de vrederechter achteraf voorgestelde minnelijke schikking
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen, inzonderheid van de
artikelen 861 en 862 van het Gerechtelijk
Wetboek;

Wat het overige van de twee onderdelen van het middel betreft :
Overwegende dat de rechtbank in
hoger beroep kennis heeft genomen
van een vordering van eiser die ertoe strekte te doen verklaren dat bij
de verkoop van een stuk grond de
door de eerste, tweede en derde verweerder het door de Pachtwet aan
eiser toegekende recht van voorkoop
was miskend en dat, krachtens artikel 51 van die wet, eiser in de plaats
moest worden gesteld van de kopers
van dat stuk grond;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat die verweerders
aan de eerste rechter verwijten dat
hij die rechtsvordering ontvankelijk
heeft verklaard, ofschoon er tevoren
geen oproeping tot minnelijke schikking was geweest als door artikel
1345 van het Gerechtelijk Wetboek
wordt vereist; het vonnis, hoewel
het erop wijst dat eiser na de inleidende dagvaarding dezelfde verweerders ter minnelijke schikking
had opgeroepen voor de vrederechter, de rechtsvordering van eiser op
grond van die wetsbepaling niet-ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat, luidens artikel
1345 van het Gerechtelijk Wetboek,
inzake pacht geen enkele rechtsvordering wordt toegelaten, indien de
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eiser niet tevoren aan de rechter
een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking te doen oproepen; dat die
bepaling, welke een grond van nietontvankelijkheid invoert, moet worden toegepast, zelfs als, zoals te dezen blijkens de vaststellingen van
de bestreden beslissing, een oproeping tot minnelijke schikking heeft
plaatsgevonden, na de dagvaarding,
tenzij de eerste vordering zou zijn
geschrapt en er na de bedoelde
oproeping tot minnelijke schikking
een nieuwe vordering zou zijn ingesteld, wat evenwel niet blijkt uit de
vermeldingen van het bestreden
vonnis;
Overwegende dat de in het middel
vermelde artikelen 860 en 861 van
het Gerechtelijk Wetboek geen verband houden met de niet-ontvankelijkheid van een vordering;
Dat het middel, in zoverre het
ontvankelijk is, faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.
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KAMER -

20 september 1991

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTZAKEN- GEBREK VAN DE ZAAK- BEG RIP.

Uit de omstandigheid dat het defect van
een zaak veroorzaakt is door het gebruik dat de beweerder van de zaak
ervan heeft gemaakt, volgt als zodanig
niet dat die zaak geen gebrek vertoont.
(Art. 1384, eerste lid, B.W.)
(WELLENS T. VANDER AUWERA)
ARREST

(A.R. nr. 7215)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1384, eerste
lid, en voor zoveel als nodig 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het hof van beroep verweerders hoger beroep gegrond verklaart, het
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg teniet doet en eisers oorspronkelijke
vordering ertoe strekkend vergoeding te
bekomen voor de schadelijke gevolgen
van het ongeval, als ongegrond afwijst
op grand van volgende motieven: "( ...)
dat (eiser) uitsluitend zijn eis steunt op
de toepassing van artikel 1384, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek; (... ) dat voor
de toepassing van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek (eiser) dient
aan te tonen dat de crossmotorfiets, bestuurd door (verweerder) en waardoor de
schade werd veroorzaakt waarvan de
vergoeding wordt gevorderd, aangetast
was door een gebrek; dat het gebrek erin
kan bestaan hebben, hetzij dat de motorfiets aangetast was door een abnormaal
kenmerk, hetzij dat de motorfiets in een
abnormale gesteldheid verkeerde waardoor hij ongeschikt was voor het normaal gebruik waartoe hij moest dienen;
(...) dat het organiseren van een motorcross zowel voor de deelnemende bestuurders als voor de toeschouwers en
voor de bij de organisatie betrokken personen, een risicovolle onderneming is;
dat zulks voortspruit uit het feit dat bij
het beoefenen van zulke sport, zowel de
deelnemers als het gebruikte materiraal
(motorfiets) maximaal belast worden ten
einde de deelnemers aan de competitie
te rangschikken naar hun best bekomen
resultaten; (... ) dat tot de essentie van deze beoefende sport behoort niet alleen de
«

76

HOF VAN CASSATIE

individuele kundigheid van de deelnemers, doch evenzeer hun menselijk falen
alsmede het falen van het door hen gebruikte materiaal (motorfiets); (... ) dat
dienvolgens het mogelijk mechanisch falen van het gebruikte materiaal, in deze
een motorfiets, niet noodzakelijk aantoont dat de motorfiets, zijn motor of
zijn gashendel door een inherent gehrek
was aangetast; dat het mogelijk mechanisch falen van de motorfiets of van zijn
onderdelen evenmin toelaat af te leiden
dat de motorfiets of zijn onderdelen ongeschikt was of waren voor het gehruik
waartoe ze aangewend worden, nl. de
deelname aan een wedstrijd; (...) dat in
dezen het materieel technisch bewijs van
het ingeroepen gehrek, dat de motorfiets
en/of zijn mechanische onderdelen zou
hehben aangetast, niet wordt geleverd,
en er geen gegevens bestaan om zulks
aan te tonen, en nu voorzeker niet meer
ingevolge het verloop van de tijd sedert
de dag van het ongeval, zijnde 13 september 1981; (...) dat het gehrek eventueel doelmatig zou kunnen aangetoond
worden, indien elke andere mogelijke
oorzaak, behoudens het ingeroepen gehrek, met de vereiste zekerheid zou kunnen uitgesloten worden om de ahnormale gedraging van de motorfiets uit te
leggen; dat (eiser) zulks niet aantoont;
dat trouwens in dezen niet kan uitgesloten worden, dat zoals door (verweerder)
en getuigen heweerd, het niet afsluiten
van de gastoevoer veroorzaakt werd door
zandkorrels waarvan het opwerpen inherent is aan het wedstrijdgeheuren, hetgeen een aan de motorfiets en zijn onderdelen externe oorzaak is die het falen
van de mekaniek heeft veroorzaakt; dat
evenmin kan uitgesloten worden, dat tijdens het wedstrijdgebeuren, het maximaal belasten van de motorfiets, zijn
motor en gashendel, het mechanisch falen heeft veroorzaakt of heeft hevorderd;
dat zulks niet wijst op een inherent gebrek dat de motorfiets of zijn onderdelen
aantast, doch een risico is eigen aan deze beoefende sport; (...) dat (eiser) ten
onrechte inroept dat (verweerder) in de
ongevalsaangifte, in het strafrechterlijk
onderzoek i.v.m. het ongeval, en in zijn
conclusie genomen in het strafrechtelijk
geding, toegegeven heeft, al weze het impliciet, dat de door hem hestuurde motorfiets door een gehrek aangetast was;
dat de uitdrukkelijke verwijzingen van
(eiser) i.v.m. de verklaringen van (verweerder) of aanhalingen uit conclusies
die voor rekening van (verweerder) werden genomen, uit hun context worden
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gehaald en niet de toedracht hebben,
noch kunnen bezitten die (eiser) eraan
wil hechten; dat immers zowel de verklaringen van (verweerder) als de motieven
van de voor zijn rekening genomen conclusies niet anders kunnen hegrepen
worden dan dat het gebrekkig zijn van
de motorfiets ontstond tijdens het wedstrijdgebeuren; dat niet werd toegegeven
dat de motorfiets, zijn motor of zijn gashendel, hij het vertrek van de wedstrijd
door een inherent gehrek waren aangetast; dat de omstandigheid dat de mekaniek van een motorfiets tijdens het wedstrijdgebeuren faalt, niet noodzakelijk
aantoont noch toelaat af te leiden dat de
motorfiets en/of zijn mechanische onderdelen door een inherent gehrek waren
aangetast ",
terwijl voor de toepassing van art.
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek als bewaarder van een gebrekkige
zaak moet worden opgevat elke persoon
die de zaak onder zijn hewaring heeft en
zich niet van zijn foutvermoeden kan bevrijden door het bewijs van een vreemde
oorzaak; een zaak slechts dan door een
gehrek is aangetast, in de zin van artikel
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, als zij een ahnormaal kenmerk
vertoont; het aan een zaak in beginsel
vreemd extern element, de zaak nochtans gebrekkig kan maken indien het
door zijn plaatsing, Jigging, toestand of
eigenschappen aan de zaak, waarmee
het op dat ogenblik een geheel vormt,
een abnormaal kenmerk verleent; de
vreemde oorsprong van het element dat
de zaak, waarmee het een geheel vormt,
gehrekkig maakt, niet volstaat om de hewaarder van de zaak van zijn aansprakelijkheid voor de schade die door de zaak
werd veroorzaakt, te ontheffen;
en terwijl, ...
tweede onderdeel, in zover het hof van
heroep eisers aanvoeringen in verhand
met het gehrek van de zaak afwijst op
de grond dat evenmin kan worden uitgesloten dat, tijdens het wedstrijdgebeuren, het maximaal belasten van de motorfiets, zijn motor en gashendel, het
mechanisch falen heeft veroorzaakt of
heeft hevorderd en dat zulks een risico
is eigen aan de beoefende sport, de omstandigheid dat het falen van de motorfiets een risico uitmaakt dat eigen is aan
de beoefende sport weliswaar kan worden in acht genomen om een eventuele
fout in hoofde van de hestuurder uit te
sluiten, doch geenszins verhindert dat de
bestuurder aldus een gehrekkige zaak
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bewaart of onder zich houdt; het falen
van de mechaniek, waarvan niet wordt
vastgesteld dat het aan overmacht of een
vreemde oorzaak te wijten is, precies het
gebrek van de zaak oplevert, waarvoor
de bewaarder van de zaak, die schade
veroorzaakt, aansprakelijk is, zodat het
hof van beroep niet wettig eisers verdering in schadevergoeding kon afwijzen
(schending van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel als nodig, van artikelen 1382 en 1383
van hetzelfde Wetboek) »:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest niet
uitsluit dat te dezen « het mechanisch falen », dit is de onmogelijkheid om de gashendel van de crossmotor waarmee verweerder deelnam
aan een motorcrosswedstrijd te sluiten, veroorzaakt is door het tot het
uiterste belasten door verweerder
van zijn crossmotor, de motor en de
gashendel tijdens de wedstrijd; dat
het arrest oordeelt dat dit niet wijst
op een inherent gebrek dat de motor of zijn onderdelen aantast, maar
op een risico dat eigen is aan de beoefende sport;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat het defect van een zaak
veroorzaakt is door het gebruik dat
de bewaarder van de zaak ervan
heeft gemaakt, als zodanig niet
volgt dat die zaak geen gebrek vertoont in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
20 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Butzler en
Simont.
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23 september 1991

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSU!TKERINGEN - DIENSTEN VOOR
ARBEIDSBEMIDDELING - SANCTIE OF UITSLU!TING- WAARSCHUWING AAN DE WERKLOZEN - BEGRIP.

De waarschuwing van de diensten voor
arbeidsbemiddeling aan de werklozen
dat hun een sanctie of een uitsluiting
lean worden opgelegd indien ze een
passende dienstbetrekldng weigeren of
indien ze voorbehoud maken ten aanzien van hun wedertewerkstelling, is
een waarschuwing die samenvalt met
en niet voorafgaat aan de weigering
om een passende dienstbetrekking te
aanvaarden of l1et maken van voorbehoud. (Art. 31bis, tweede lid, M.B. 4 juni 1964.)
(R!JKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. MEINGUET)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep van verweerder
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

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9108)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1989 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
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Over het middel: schending van de ar-

tikelen 48, inzonderheid derde lid, 133,
eerste en vierde lid, 134, 135 en 150, inzonderheid tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, als gewijzigd en aangevuld: - met
betrekking tot voornoemd artikel 133,
eerste lid, bij artikel 24 van het koninklijk besluit van 7 december 1973, - met
betrekking tot artikel 133, vierde lid, achtereenvolgens gewijzigd bij artikel 1 van
het koninklijk besluit van 26 januari
1967, bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 juli 1985, en bij artikel 4 van
het koninklijk besluit van 28 mei 1986,
- wat betreft artikel 135 bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 25 juni
1976, - wat betreft artikel 150, tweede
lid, bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1979, en bij artikel 6
van het koninklijk besluit van 28 mei
1986, van de artikelen 31bis van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake
werkloosheid, als gewijzigd bij artikel 10
van het ministerieel besluit van 1 december 1978, 34 tot 62bis overgenomen in
hoofdstuk V van voornoemd ministerieel
besluit van 4 juni 1964 en betreffende de
voorschriften tot uitvoering van artikel
133 van het koninklijk besluit betreffende de vaststelling van de criteria van de
passende dienstbetrekking als aangevuld
en gewijzigd bij de ministeriEHe besluiten
van 25 oktober 1967, 17 november 1967, 1
december 1978, 5 oktober 1979, 25 oktober 1979, 24 december 1980, 22 maart
1982 en 3 juli 1985, en 97 van de Grandwet,

doordat het arrest, nu het vaststaat
dat verweerster bij ontstentenis van een
vervoermiddel de haar aangeboden passende dienstbetrekking op 28 augustus
1986 heeft geweigerd, en dat zij, bij beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur die haar op 24 oktober
1986 ter kennis is gebracht: 1. vanaf 27
oktober 1986 met toepassing van artikel
133 van het organiek koninklijk besluit
wordt uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen, 2. gedurende een
periode van achttien weken vanaf 26 oktober 1986 wordt geschorst in recht op
werkloosheidsuitkeringen, met toepassing van artikel 134 van hetzelfde besluit, 3. en gedurende een periode van
zesentwintig weken vanaf 27 oktober
1986 wordt uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen, met toepassing van artikel 150 van hetzelfde besluit, met wijziging van het beroepen
vonnis de voornoemde administratieve
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beslissing vernietigt op grond dat de
kennisgeving die de diensten voor arbeidsbemiddeling moeten doen aan de
werldozen om hen te waarschuwen dat,
wanneer zij weigeren een passende
dienstbetrekking te aanvaarden of voorbehoud te maken ten aanzien van hun
wedertewerkstelling, hun een sanctie of
een uitsluiting kan worden opgelegd,
moet voorafgaan « aan de datum waarop
de werkloze, aan wie de diensten voor
arbeidsbemiddeling een dienstbetrekking
hebben aangeboden, zich bij de mogelijke werkgever moet aanbieden »; dat
een kennisgeving na die datum immers
doelloos zou zijn en dat eiser die voorafgaande kennisgeving client aan te tonen,
zodat het aanbod, bij ontstentenis van
dat bewijs, als « onregelmatig >> moet
worden beschouwd; dat te dezen niet is
aangetoond dat de diensten voor arbeidsbemiddeling die vormvereiste hebben
vervuld uiterlijk op het ogenblik dat hun
werkaanbieding aan verweerster is gedaan, zodat de houding van verweerster,
gelet op het onregelmatig karakter van
dat aanbod, niet kan worden gesanctioneerd,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 31bis
van het in het middel aangewezen ministerieel besluit van 4 juni 1964, zegt dat
de diensten voor arbeidsbemiddeling de
werkloosheidsdiensten onmiddellijk in
kennis stellen van : 1. het voorbehoud
dat de werkloze maakt ten aanzien van
zijn wedertewerkstelling, 2. de weigering
van de werkloze om elke passende
dienstbetrekking te aanvaarden, 3. de
werkaanbiedingen die aan de werkloze
werden gedaan waarop niet is ingegaan;
de diensten voor arbeidsbemiddeling bovendien de werklozen waarschuwen dat
hun een sanctie of een uitsluiting kan
worden opgelegd indien ze een passende
dienstbetrekking weigeren of indien ze
voorbehoud maken ten aanzien van hun
wedertewerkstelling; de diensten voor arbeidsbemiddeling met andere woorden,
in het kader van hun opdracht, de bevoegde werkloosheidsdiensten in kennis
moeten stellen van aile feitelijke gegevens die ten laste van de werkloze tot
een sanctie of zelfs tot een uitsluiting
kunnen leiden en, diezelfde diensten de
correlatieve verplichting hebben de
werklozen te waarschuwen dat hun een
sanctie of een uitsluiting kan worden opgelegd indien ze een passende dienstbetrekking weigeren of indien ze voorbehoud maken ten aanzien van hun wedertewerkstelling; de erkende bureaus voor
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arbeidsbemiddeling naar luid van artikel
48 van voornoemd koninklijk besluit van
20 december 1963, ten aanzien van de bevoegde werkloosheidsdiensten tot dezelfde kennisgeving zijn verplicht, nu die
wettelijke bepaling hen ertoe verplicht
de werkweigeringen van werklozen met
de door hen opgegeven redenen, naarmate deze weigeringen zich voordoen, ter
kennis te brengen van de gewestelijke
bureaus waaronder de belanghebbenden
ressorteren; uit de algemene opzet van
die wettelijke teksten volgt dat die meldingsverplichte kennisgeving bedoeld is
om de bevoegde werkloosheidsdiensten
op de hoogte te brengen van de onregelmatige toestand van bepaalde werklozen
die, wegens hun gedrag of hun verklaringen, niet voldoen aan de wettelijke vereisten om werkloosheidsuitkeringen te
genieten; een dergelijke kennisgeving
vanzelfsprekend onderstelt dat te melden feiten wel degelijk zijn gebeurd;
evenzo de correlatieve verplichting om
de werkloze te waarschuwen voor de
eventuele gevolgen van zijn gedrag en
zijn verklaringen aileen kan bestaan op
het ogenblik dat de werkloze te kennen
heeft gegeven dat hij niet iedere passende dienstbetrekking aanvaardt of voorbehoud maakt ten aanzien van zijn wedertewerkstelling; daaruit volgt dat het arrest, door te zeggen dat de in artikel
31bis van voormeld ministerieel besluit
van 4 juni 1964 bedoelde verplichte kennisgeving moet voorafgaan aan de datum
waarop de werkloze zich bij een mogelijke werkgever moet aanbieden, en dat
te dezen niet is aangetoond dat die
vormvereiste is vervuld uiterlijk op de
dag waarop de werkaanbieding aan verweerster is gedaan, en daaruit af te leiden dat die aanbieding onregelmatig is
en dat bijgevolg geen geldige sanctie aan
verweerster kon worden opgelegd, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen en inzonderheid van artikel 31bis van het ministerieel besluit van 4 juni 1964);

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de samenhang van het eerste en het tweede
lid van artikel 31bis van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 volgt
dat de verplichting tot kennisgeving
van de diensten voor arbeidsbemiddeling ten aanzien van de werkloze
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het logisch gevolg is van de verplichtingen van diezelfde diensten
ten aanzien van de werkloosheidsdiensten; dat bijgevolg de waarschuwing uitgaande van de diensten
voor arbeidsbemiddeling samengaat
met de weigering van een passende
dienstbetrekking of met het maken
van voorbehoud;
Dat het arrest, bijgevolg, door te
beslissen dat aan verweerster geen
sanctie kan worden opgelegd op
grond dat « (de) kennisgeving moet
voorafgaan aan de datum waarop de
werkloze, waaraan de diensten voor
arbeidsbemiddeling een werkaanbieding hebben gedaan, zich bij de mogelijke werkgever moet aanbieden;
(... ) dat het bewijs van die voorafgaande kennisgeving aan de werkloze door (eiser) moet worden geleverd (en) dat de werkaanbieding, bij
ontstentenis van dat bewijs, als onregelmatig dient te worden beschouwd », de in dit onderdeel aangevoerde
wettelijke
bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
23 september 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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Nr. 41
3e

KAMER -

ZIEKTE- EN
KERING -

23 september 1991

INVALIDITEITSVERZE-

ALGEMENE BEGRIPPEN PRESTATIES - TOEKENNING - SCHADE GEDEKT DOOR EEN ANDERE WETGEVING - TEN
ONRECHTE VERLEENDE PRESTATIES - TIJDSTIP.

Toekenning van ziekte- en invaliditeitsprestaties in geval van door een andere wetgeving gedekte schade is onterecht als niet is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden; die regel
houdt niet in dat de rechthebbenden
teeds krachtens een andere wetgeving
een vergoeding voor hun schade hebben ontvangen. (Art. 76, quater, § 2, W.
9 aug. 1963; art. 241, § 1, K.B. 4 nov.
1963.)

(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN T. R!JKSINSTITUUT VOOR
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERJNG)
ARREST ( vel'taJing)

(A.R. nr. 9172)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1990 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 12.3°, 70, § 2 (voor het werd gewijzigd bij de wet van 30 december 1988), 91
(aangevuld bij het koninklijk besluit nr.
176 van 30 december 1982), 95, 97, inzonderheid het vijfde lid ervan (gewijzigd
bij de wetten van 10 oktober 1967 en 12
mei 1971), 123, § 1 (als gewijzigd bij de
wetten van 27 juni 1969 en 22 december
1969, bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971, en bij de wetten van 20 juni 1975
en 22 december 1977) van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 241, § 1
(voor het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 april 1989) van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot
uitvoering van de wet van 9 augustus
1963, 807 van het Gerechtelijk Wetboek,
1235, 1376 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet en miskenning van
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het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter het voorwerp van de vordering niet
ambtshalve mag wijzigen,
doordat het arbeidshof het hager beroep van eiser afwijst, de beslissing van
de eerste rechter bevestigt en bijgevolg
de vaststelling nr. 361188 van verweerders Dienst voor Administratieve Controle, die bij brief van 26 januari 1984 ter
kennis van eiser is gebracht, vernietigt
alleen in zoverre daarin wordt vastgesteld dat hij, door het niet naleven van
de wettelijke en verordenende beschikkingen, een onverschuldigde betaling zou
hebben gedaan ten belope van 28.371
frank voor Maurice Cordier ter zake van
geneeskundige verstrekkingen die in het
stelsel van de derde-betaler zijn terugbetaald, op grand « ( ... ) dat te dezen client
te worden nagegaan of in elk van de litigieuze gevallen de verplichtingen zijn
nageleefd die rusten op de verzekeringsinstellingen om de toepassing te waarborgen van de bepalingen van artikel 70,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 die
zeggen dat de bij deze wet bepaalde
prestaties worden geweigerd indien voor
de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden
krachtens een andere wetgeving of in
het gemene recht werkelijk schadeloosstelling is verleend; dat (eiser) immers
verplicht is na te gaan of de schade niet
op een andere wijze dan door de ziekteof invaliditeitsverzekering kan worden
vergoed; dat de verzekeringsinstelling
zich daartoe niet alleen mag verlaten op
haar leden; (... ) dat te dezen derhalve
moet worden nagegaan of (eiser) zijn
verplichtingen heeft vervuld, rekening
houdend met de eigen omstandigheden
van elk der litigieuze gevallen; dat uit de
vaststellingen in de gevallen Yernaux,
Chanson en Lessa blijkt dat (eiser) van
zijn leden niet alle in artikel 241 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963
bedoelde mededelingen had ge(Hst; dat
de tekortkomingen die aan (eiser) kunnen worden verweten door de eerste
rechter uitvoerig zijn beschreven en ontleed; (...) dat de eventuele moeilijkheden
waarmee de verzekeringsinstellingen te
kampen hebben bij het inwinnen van de
inlichtingen om te voldoen aan artikel
70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963,
hen niet vrijstellen van het verrichten
van de nodige nasporingen en van het
verzamelen van de in artikel 241 van het
koninklijk besluit van 4 november aangewezen gegevens; (... ) dat de litigieuze
vaststellingen van het R.I.Z.I.V., in tegenstelling tot wat (eiser) wil doen gelo-
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ven, niet ipso facto betekenen dat de verzekeringsinstelling verplicht is de prestaties bij haar leden terug te vorderen op
grond van artikel 97 van de wet van 9
augustus 1963; dat uit die vaststellingen,
en gelet op de gegevens van de dossiers,
blijkt dat de uitgaven van de verzekeringsinstelling met schending van de bepalingen van artikel 241 van voormeld
koninklijk besluit zijn gedaan en dat bijgevolg de toekenning van de prestaties
niet verantwoord was ten aanzien van de
uitgaven van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ''• « dat (eiser) in de drie litigieuze gevallen zijn verplichtingen niet
is nagekomen; dat de vaststellingen van
(verweerder) op grond van de door de
eerste rechter beklemtoonde motieven
volkomen verantwoord waren , (arrest
blz. 2 en 3), waarbij met betrekking tot
het dossier Chanson wordt geoordeeld :
« dat de verzekeringsinstelling, die rekenschap is verschuldigd voor de gelden
van de gemeenschap, niet al het nodige
heeft gedaan om een eventuele rechtsvordering tegen een derde aansprakelijke mogelijk te maken »; met betrekking tot het dossier Yernaux: « dat de
verzekeringsinstelling erkent dat zij op 2
april 1986 het litigieuze bedrag heeft teruggekregen; dat zulks niet wegneemt
dat de verzekeringsinstelling bij de controle van het R.I.Z.I.V. had (nagelaten)
een herinnering te sturen aan de derde
aansprakelijke » en met betrekking tot
het dossier Lessa: " dat (eiser), die rekenschap is verschuldigd voor de gelden
van de gemeenschap, niet al het nodige
heeft gedaan voor de eventuele terugvordering van de uitgaven "•
terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 70, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963 (voor het
werd gewijzigd bij de wet van 30 december 1988), tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, bepaalt dat
de bij de wet bedoelde prestaties worden
geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele
stoornissen of overlijden, krachtens een
andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend (eerste
lid); de prestaties onder door de Koning
bepaalde voorwaarden worden toegekend
in afwachting dat de schade effectief
wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht (derde lid); de
verzekeringsinstelling rechtens in de
plaats treedt van de rechthebbende (vier-

81

de lid); volgens artikel 241 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot
uitvoering van de wet van 9 augustus
1963, de in artikel 70, § 2, (thans 76quater, § 2) van de wet bedoelde toekenning
van prestaties afhankelijk is van de
voorwaarden dat degene die, voor hem
persoonlijk of voor de personen te zijnen
laste, om de verzekeringsprestaties verzoekt, zijn verzekeringsinstelling in de
mogelijkheid stelt het in dat artikel bedoelde recht uit te oefenen en haar inzonderheid alle gegevens of omstandigheden meedeelt waardoor kan worden
uitgemaakt of de schadeloosstelling moet
geschieden krachtens het gemeen recht
of een andere wetgeving; eiser in de akte
van hoger beroep had aangevoerd (biz. 2)
dat " bijgevolg geen sprake kan zijn van
een onverschuldigde betaling (zolang) de
zaak niet werd onderzocht en dat uit het
feit dat de noodzakelijke inlichtingen bij
de controle niet in het dossier voorkomen, niet kan worden afgeleid dat de
prestaties hadden moeten geweigerd
worden en dat zij ten onrechte waren
toegekend ingevolge artikel 70, § 2, waarin geen sprake is van een weigering van
tegemoetkoming »; eiser in zijn gedinginleidend exploot, waaromtrent hij voor
het arbeidshof verzocht de motieven als
hernomen te beschouwen, had gezegd :
« ( ...) dat de vaststelling van een onverschuldigd betaald bedrag in de materie
van artikel 70, § 2, uit juridisch oogpunt
volstrekt onjuist is. Volgens artikel 1235
van het Burgerlijk Wetboek is iedere
geldsom die betaald is zonder nadrukkelijk verschuldigd te zijn, onverschuldigd,
wat onderstelt dat iemand een betaling
heeft ontvangen en dat hij die moet teruggeven. Zonder enig onderzoek (dat
natuurlijk door de verzekeringsinstelling
moet worden gedaan) kan geen enkele
onverschuldigde betaling worden vastgesteld, aangezien eerst moet worden aangetoond dat de derde ten onrechte een
bedrag heeft ontvangen alvorens de terugvordering te kunnen aanvatten. Inzonderheid met betrekking tot artikel 70,
§ 2 : dat artikel beoogt het samengenieten, en alvorens aan te tonen dat een betaling onverschuldigd is moet worden
aangetoond dat de aangeslotene tweemaal is betaald. Om dat samengenieten
te voorkomen beschikt de verzekeringsinstelling over een recht van indeplaatsstelling, wat een totaal ander begrip is
do.n het terugvorderen van het onverschuldigd betaalde. De wetgeving inzake
ziekte en invaliditeit rept met geen
woord over de wijze waarop de verzeke-
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ringsinstelling haar subrogatoire rechtsvordering moet instellen, en onder meer
zijn de regels inzake verjaring verschillend. Zolang de verzekeringsinstelling
haar recht van indeplaatsstelling kan
uitoefenen, client er geen vaststelling van
een onverschuldigde betaling te worden
gedaan >>; artikel 241 van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 als enige
verplichting aan de verzekeringsinstelling oplegt de mededeling op te vragen
die de wet oplegt aan degene die, voor
hem persoonlijk of voor de personen te
zijnen laste, om verzekeringsprestaties
verzoekt, eventueel met het formulier
dat die verzekeringsinstelling hem uitreikt; bij ontstentenis van enige wettelijke tekst waarin de betaling van het
ziekenfonds aan zijn lid als onverschuldigd wordt omschreven, zonder dat aan
laatstgenoemde kan worden verweten
dat bij de bepalingen van artikel 241 van
het koninklijk besluit van 4 november
1963 heeft overtreden, en bij ontstentenis
van de vaststelling door de Dienst voor
Administratieve Controle of door de
rechters dat de leden Chanson, Yernaux
en Lessa reeds een vergoeding van hun
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels of
functionele stoornissen, krachtens een
andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht hebben ontvangen, de betaling die de verzekeringsinstelling met toepassing van artikel 70, § 2, derde lid, van de wet van 9
augustus 1963 heeft gedaan, niet als onverschuldigd kan worden omschreven;
zodat het arbeidshof niet wettig kon besluiten dat de verzekeringsinstelling de
uitgaven voor haar rekening heeft genamen met schending van de bepalingen
van artikel 241 van het koninklijk besluit
van 4 november 1963, en, met afwijzing
van eisers beroep tegen de vaststellingen
van verweerders Dienst voor Administratieve Controle, dat die bedragen onverschuldigd werden betaald (schending van
de in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen, met uitzondering van de artikelen 807 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 241 van
het koninklijk besluit van 4 november 1963, in geval van schade waarvoor schadeloosstelling wordt verleend door een andere wetgeving
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dan de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de voorwaarden vastlegt waarvan de toekenning
van prestaties bedoeld in het te dezen toepasselijke artikel 70, § 2, van
de genoemde wet, afhankelijk is; dat,
ingevolge dit artikel 241, degene die
om verzekeringsprestaties verzoekt,
de verzekeringsinstelling in de mogelijkheid moet stellen het in voornoemd artikel 70, § 2, bedoelde recht
uit te oefenen en haar de in artikel
241 vermelde mededelingen moet
doen;
Dat de toekenning van de verzekeringsprestaties wordt geweigerd
als die voorwaarden niet zijn vervuld; dat de toekenning ervan, zolang die voorwaarden niet zijn vervuld, bijgevolg onverschuldigd is,
wat niet impliceert dat de rechthebbenden reeds een schadeloosstelling
krachtens een andere wetgeving
hebben ontvangen;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat « in de geschillen inzake
Yernaux, Chanson en Lessa blijkt
dat (eiser) van zijn leden niet aile in
artikel 241 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 bedoelde
mededelingen had geeist » en dat
<< die vaststellingen aan de hand van
de gegevens van het dossier beogen
aan te tonen dat de verzekeringsinstelling de uitgaven voor haar rekening heeft genomen met schending
van de bepalingen van artikel 241
van het koninklijk besluit (van 4 november 1963) »;
Dat het arrest op grand van die
vaststellingen zijn beslissing dat
<< de toekenning van de prestaties
niet gerechtvaardigd was ten aanzien van de uitgaven van de ziekteen invaliditeitsverzekering », naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Houtekier.
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KAMER -

23 september 1991

OVEREENKOMST
KRACHT -

MISKENNING -

VERBINDENDE
BEGRIP.

De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter miskend,
wanneer hij aan de tussen partijen gesloten overeenkomst niet de gevolgen
toekent die zij, volgens de uitlegging
die hij eraan geeft, diende te hebben
(1). (Art. 1134 B.W.)
(RECTICEL N.V. T. BERLEMONT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9181)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 septem.ber 1990
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel, schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
7, 9, 32, 3°, 37, v66r de wijziging ervan
door artikel 73 van de wet van 7 november 1987, 39, § 1, en 40, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet,
{1) Cass., 28 nov. 1988, A.R. nr. 6059 (A.C.,
1988-89, nr. 165).
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doordat het (arbeids)hof vaststelt dat
de overeenkomst van 1 april 1983 « bepaalde dat (verweerder) een overeenkomst voor onbepaalde tijd had gesloten
... ,, en dat die overeenkomst « een beginen einddatum, namelijk uiterlijk 31 oktober 1991 , vermeldt; dat het eraan herinnert dat « de arbeidsovereenkomst wordt
gesloten hetzij voor een bepaalde tijd of
voor een duidelijk omschreven werk, hetzij voor onbepaalde tijd ... , dat de door
de partijen aan hun arbeidsverhouding
gegeven omschrijving de rechter niet
bindt, maar dat de in de overeenkomst
gegeven omschrijving in aanmerking
moet worden genomen, als opzet niet bewezen is of als geen dwaling of het bestaan van met die omschrijving onverenigbare bedingen zijn aangetoond »; dat
het (arbeids)hof eiseres niettemin veroordeelt tot betaling van de vergoeding
die met toepassing van artikel 40 van de
wet van 3 juli 1978 verschuldigd is in het
geval dat een voor een bepaalde tijd aangegane overeenkomst zonder dringende
reden wordt beeindigd v66r het verstrijken van de termijn, op grond dat « het
hier, in strijd met de vermelding in de
overeenkomst van 1 april 1983, niet gaat
om een verbintenis voor onbepaalde tijd,
maar om een overeenkomst voor een bepaalde tijd ... ; dat een voor een bepaalde
tijd gesloten arbeidsovereenkomst veronderstelt dat, zoals te dezen, de overeenkomst een welbepaalde dag of gebeurtenis vermeldt die zich moet voordoen op
een vastgestelde datum, waarna de partijen bevrijd zijn van hun wederkerige
verbintenissen, zelfs als de partijen hun
samenwerking op professioneel gebied
eenzijdig kunnen beeindigen door opzegging v66r het verstrijken van de termijn "•
terwijl, ...
tweede onderdeel, voor onbepaalde tijd
gesloten is de arbeidsovereenkomst die,
zoals te dezen, vermeldt dat zij uiterlijk
op een welbepaalde datum een einde
neemt; immers, uit de vermelding in de
overeenkomst dat zij « uiterlijk , op een
bepaalde datum een einde zal nemen,
niet kan worden opgemaakt wanneer dat
zal zijn, aangezien, zoals het arrest vaststelt, ieder van de partijen de overeenkomst v66r het verstrijken van de termijn kan beeindigen door opzegging; het
aileen zeker is dat de contractuele verbintenissen niet zullen voortduren tot na
de opgegeven datum; het arrest bijgevolg
niet zonder de verbindende kracht van
de overeenkomst en de wettelijke begrip-
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pen " overeenkomst voor een bepaalde
tijd " en " overeenkomst voor onbepaalde
tijd" te miskennen kon beslissen dat,
ook al hadden de partijen bedongen dat
zij de overeenkomst eenzijdig konden
beiiindigen v66r de (uiterste) datum en
ook al hadden zij « de overeenkomst een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd , genoemd, het hier wel degelijk
ging om een overeenkomst voor bepaalde tijd, aangezien een vaste datum was
vermeld waarna de partijen van hun wederkerige verbintenissen bevrijd zouden
zijn, en, bijgevolg, de regels inzake de
beiiindiging zonder dringende reden v66r
het verstrijken van de termijn van de
overeenkomst voor bepaalde tijd niet
wettig kon toepassen op de beeindiging
van die overeenkomst v66r de erin vermelde uiterste datum (schending van aile, bovenaan in het middel vermelde
wetsbepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat « de overeenkomst van 1
april 1983 een begin- en een einddatum, namelijk " uiterlijk 31 oktober
1991" vermeldt. Een voor een bepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst noodzakelijk veronderstelt
dat de overeenkomst een welbepaalde dag of gebeurtenis vermeldt die
zich moet voordoen op een vastgestelde datum, waarna de partijen
van hun wederkerige verbintenissen
bevrijd zijn (... ), zelfs als de partijen
hun samenwerking op professioneel
gebied eenzijdig kunnen beeindigen
door opzegging v66r het verstrijken
van de termijn ( ... ) »;
Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat het arbeidshof,
door zich te baseren op de uitdrukking « uiterlijk op ... », van oordeel
was dat de partijen impliciet waren
overeengekomen dat zij v66r het
verstrijken van die uiterste termijn
de arbeidsovereenkomst eenzijdig
konden beeindigen;
Dat het arbeidshof, gelet op die
uitlegging, ter zake van de beeindiging in kwestie niet, zonder de verbindende kracht van de overeenkomst te miskennen, heeft kunnen
weigeren de gevolgen te erkennen
van de hier bedoelde mogelijkheid
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tot beeindiging en de regels toepassen inzake de beeindiging, zonder
dringende reden, van een voor een
bepaalde termijn gesloten overeenkomst, v66r het verstrijken van de
termijn;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de overeenkomst van 1 april
1983 voor bepaalde tijd was gesloten, eiseres veroordeelt tot betaling
van een vergoeding berekend op het
dubbel van de vergoeding die verweerder zou gekregen hebben indien hij een overeenkomst voor onbepaalde tijd had gesloten, 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 over aan de feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
23 september 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conchzsie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Draps.
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BURGERLIJKE

RECHTSVORDERING

- BURGERLIJKE·PARTIJSTELLING VOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER FElTEN REEDS
AANHANGIG VOOR HET VONNISGERECHT.
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Wanneer strafbare feiten bij het vonnisgerecht aanhangig zijn, is burgerlijke
partijstelling voor een onderzoeksrechter en gericht tegen eventueel andere
verdachten van hetzelfde misdrijf, niet
meer mogelijk (1).
(VERBELEN)
ARREST

(A.R. nr. 3989)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 63, 127, 128, 129, 130, 230,
231 van het Wetboek van Strafvordering,
1, 2, 3, 6 van de wet van 4 oktober 1867
op de verzachtende omstandigheden,
1913, 196, 197 en 214 van het Strafwetboek,
doordat het arrest met bevestiging van
de beschikking van de raadkamer beslist
dat de burgerlijke-partijstelling van eiser
niet ontvankelijk is, en de onderzoeksrechter van het onderzoek wordt ontlast,
op grand van volgende overwegingen :
« ( ••• ) dat, welke ook de kwalificatie of de
omschrijving weze welke wordt gegeven
aan de feiten waarvoor thans klacht
werd neergelegd met burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter, uit de
voorhanden zijnde elementen vaststaat
dat deze feiten reeds beoordeeld werden
door het onderzoeksgerecht en verwezen
werden naar de correctionele rechtbank
bij beschikking van de raadkamer te
Dendermonde van 27 januari 1988 »;
« ( ••• ) dat daaromtrent de burgerlijke partij ten onrechte voorhoudt dat de feiten
waarvoor ten deze klacht werd neergelegd volledig verschillend zijn van deze
waarover reeds beslist werd door de
raadkamer te Dendermonde op 27 januari 1.988; dat immers de uitleg die alhier
door de burgerlijke partij wordt gegeven
de reeds behandelde feiten in een ander
(1) Zie : Cass., 9 okt. 1990, A.R. nr. 2562
(A.C, 1990-91, nr. 65) en de noot; R. VERSTRAETEN, De Burgerlijke partij en het ge-

rechtelijk onderzoek, biz. 355 e.v. (nrs. 537, 553,
560).
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daglicht zou kunnen stellen waaruit juist
moet worden afgeleid dat het om dezelf- ·
de feiten gaat »; « ( ... ) dat de Procureur
des Konings te Dendermonde, aan wie
de klacht werd overgemaakt ten einde
de gepaste vordering te nemen, terecht
heeft nagegaan waartoe de klacht strekte ten einde op grand van zijn bevindingen een vordering te kunnen nemen »;
« ( ... ) dat eventuele nieuwe elementen
omtrent reeds door het onderzoeksgerecht behandelde feiten behoren tot de
bevoegdheid van de rechter ten grande,
bij wie de zaak thans aanhangig is »;
« ( ...) dat ten deze de zaak niet opnieuw
aan de onderzoeksrechter kan worden
toevertrouwd ten einde de bedoelde feiten nogmaals te onderzoeken en aanvullende gegevens te verzamelen >>;
terwijl de benadeelde zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij kan
stellen tegen de personen die niet door
het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht zijn verwezen en evenmin in
verdenking werden gesteld, en het onderzoeksgerecht in dat geval verplicht is
te beslissen of deze personen voor de feiten die het voorwerp van de burgerlijkepartijstelling en het onderzoek vormen
naar het vonnisgerecht moeten worden
verwezen, dan wei buiten vervolging
worden gesteld; deze mogelijkheid van
burgerlijke-partijstelling en verplichting
van het onderzoeksgerecht ten minste
bestaan, al zijn de feiten dezelfde als deze die reeds eerder door het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht verzonden werden, wanneer de benadeelde de
persoon tegen wie hij zich burgerlijke
partij wil stellen niet rechtstreeks voor
de correctionele rechtbank of het hof
van assisen kan dagvaarden omdat het
ten laste ge!egde feit door de wet als een
misdaad omschreven wordt, zodat de correctionele rechtbank enkel bevoegd zou
zijn ervan kennis te nemen na verwijzing door het onderzoeksgerecht, in een
geval waar er volgens de beslissing van
het onderzoeksgerecht grond zou zijn om
aileen een correctionele straf uit te spreken wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning, en het
hof van assisen enkel bevoegd zou zijn
na verwijzing door de kamer van inbeschuldigingstelling; het arrest derhalve
niet wettig kan beslissen dat de klacht
van eiser mEt burgerlijke-partijstelling
tegen onbekenden niet ontvankelijk is
op grand van de overw·eging dat de feiten die door deze burgerlijke-partijs•;elling in onderzoek werden gesteld « reeds
beoordeeld werden door het onderzoeks-
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gerecht en verwezen werden naar de correctionele rechtbank bij beslissing van
de raadkamer te Dendermonde van 27
januari 1988 ''• nu laatstgenoemde beschikking er enkel toe strekte eiser zelf
naar de correctionele rechtbank te verzenden, en dus vanzelfsprekend niet de
personen tegen wie hij zich burgerlijke
partij stelde, en de feiten in de burgerlijke-partijstelling en de vordering van
het openbaar ministerie voor de raadkamer omschreven werden als valsheid in
geschrifte en het gebruik van valse stukken, op welke misdrijven de wet criminele straffen stelt, zodat de correctionele
rechtbank enkel bevoegd kan zijn na
correctionalisatie door het onderzoeksgerecht en het hof van assisen enkel bevoegd kan zijn na verwijzing door de kamer van inbeschuldigingstelling, en een
rechtstreekse dagvaarding van eiser voor
het vonnisgerecht onmogelijk zou zijn
(schending van aile in het middel genoemde wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat de onderzoeksrechter bij wie een gerechtelijk onderzoek was gevorderd tegen eiser,
verdacht van onder meer valsheid in
geschrifte en gebruik van vervalste
geschriften, door die vordering gevat was van het onderzoek omtrent
die feiten, niet enkel tegen eiser die
als verdachte was aangeduid, maar
tegen alle personen - al of niet
met name genoemd - die als dader
van of als deelnemer aan die feiten
eventueel konden betrokken zijn;
Overwegende dat door de beschikking van de raadkamer van 27 januari 1988, waardoor eiser, als verdachte, naar de correctionele rechtbank werd verwezen, onder meer
wegens bedoelde feiten, de zaak definitief aanhangig werd gemaakt bij
het vonnisgerecht, zodat de onderzoeksrechter definitief van het onderzoek ontslagen was;
Overwegende dat hieruit volgt dat
een heropening van het onderzoek
wegens dezelfde feiten ingevolge
een klacht met stelling van burgerlijke partij door een benadeelde gericht tegen eventuele andere verdachten niet meer mogelijk was; dat
zulks het geval is ook wanneer, zoals te dezen, de aangeklaagde feiten

Nr. 44

een misdaad zouden opleveren, zodat het voor degene die beweert
schade te hebben geleden niet mogelijk zou zijn een andere eventuele
dader van of een deelnemer aan die
feiten rechtstreeks voor het vonnisgerecht te dagvaarden;
Overwegende dat eiser die zelf,
als verdachte, naar de correctionele
rechtbank was verwezen niet vermocht zich burgerlijke partij te stellen voor de onderzoeksrechter tegen
andere personen die hij acht dader
te zijn van of deelnemer aan hetzelfde misdrijf als dat waarvoor hijzelf als verdachte door het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht
is verwezen;
Overwegende dat de appelrechters
derhalve hun beslissing naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - GelijkJuidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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24 september 1991

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VERZOEK OM DE BEKLAAGDE TE MOGEN VERTEGENWOORDIGEN - VERWERPING
- MOTIVERING.

Nr. 45
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De rechter dient de door de raadsman
bij conclusie en met aanvoering van
redenen gevraagde machtiging om de
afwezige beklaagde te mogen vertegenwoordigen, te beantwoorden.

tiging meebrengt van het eindarrest
van 26 januari 1990 dat het verzet
wegens het niet-verschijnen van eiser ongedaan verklaart en dat het
gevolg is van eerstgenoemde beslissing;

(COOMANS T. PEETERS)
ARREST

(A.R. nr. 4300)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 11 januari 1990 en
26 januari 1990 op verzet door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat uit de vermeldingen van het proces-verbaal van
de terechtzitting van het hof van beroep van 11 januari 1990 - datum
bepaald in de akte van verzet voor
de behandeling van de zaak blijkt dat de raadsman van eiser
een conclusie nam ertoe strekkende
de beklaagde te mogen vertegenwoordigen, minstens dat uitstel van
de behandeling van de zaak zou
worden toegestaan om de reden dat
eiser wegens ziekte in de onmogelijkheid verkeerde in persoon te verschijnen hetgeen moest blijken uit
een voorgebracht medisch attest;
Overwegende dat het hof van beroep bij tussenarrest van 11 januari
1990 die conclusie afwijst als volgt:
« Na beraad verleent het hof (van
beroep) geen machtiging aan Mr.
Descamps beklaagde te mogen vertegenwoordigen en beslist de zaak
bij verstek te behandelen »;
Overwegende dat het tussenarrest
van 11 januari 1990, dat er zich toe
beperkt het verzoek van eisers
raadsman strekkende tot uitstel van
de behandeling van de zaak te verwerpen, niet antwoordt op de conclusie;
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van het tussenarrest van 11 januari 1990 de vernie-

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden; vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde arresten; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
24 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Descamps, Hasselt.

Nr. 45
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24 september 1991

MUNTEN EN BANKBILJETTEN -

UITGIFTE VAN NAGEMAAKTE OF VERVALSTE
BANKBILJETTEN - NAMAKING OF VERVALSING VAN BANKBILJETTEN - ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN.

De bij artt. 176 en 177 Sw. bepaalde misdrijven van uitgifte van nagemaakte of
vervalste bankbiljetten leveren ten
aanzien van de uitgever die niet te-
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vens de namaker of de vervalser,
is of die niet zelf aan de namaking of
de vervalsing heeft deelgenomen, misdrijven op die onderscheiden zijn van
het misdrijf van namaking of vervalsing als bepaald bij art. 173 (1).
(HOOGMARTENS)
ARREST

(A.R. nr. 4879)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 177 van het
Strafwetboek :

Overwegende dat eiser vervolgd
was wegens inbreuk op artikel 176
van het Strafwetboek om, als dader,
met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden en in overleg met de namaker of de vervalser,
deelgenomen te hebben aan de uitgifte of aan de poging tot uitgifte
van de nagemaakte bankbiljetten,
meer bepaald biljetten van 50 of 100
Amerikaanse dollar;
Overwegende dat het beroepen
vonnis eiser schuldig verklaarde aan
inbreuk op artikel 177 van het Strafwetboek om, als dader met zijn weten doch zonder overleg met de namaker of de vervalser, zich nagemaakte of vervalste bankbiljetten te
hebben aangeschaft en te hebben
uitgegeven of gepoogd te hebben uit
te geven, meer bepaald biljetten van
50 of 100 Amerikaanse dollar;
(1) RIGAUX en TROUSSE, Les crimes et les deJits du Code penal (Bruylant 1952), II, 323, e.v.
(351, 354, 3~5); R.. DECLERCQ, << Crimes et deli~s
contre Ia f01 pubhque >>, Les Novelles, Dr01t penal, II, nr. 1383 e.v.; M. BocKSTAELE, Strafre_cht
en Strafvordering, Commentaar met overzJCht
van rechtspraak en rechtsleer (Kluwer), yo Namaking van bankbiljetten - Algemeen, 14, yo
Namaking van bankbiljetten of effecten .--: UJtgave, invoer en bezit, 6; A. DE NAuw, Imtwtwn
au droit penal special, no 38.
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Dat het arrest die beslissing bevestigt;
Overwegende dat de misdrijven
van uitgifte van nagemaakte of vervalste bankbiljetten bepaald bij de
artikelen 176 en 177 van het Strafwetboek in hoofde van de uitgever
ervan die niet tevens de namaker of
de vervalser is of aan de namaak of
de vervalsing zelf heeft deelgenomen misdrijven uitmaken die te onderscheiden zijn van de namaak of
de vervalsing zelf omschreven bij
artikel 173 van het Strafwetboek;
Overwegende dat de appelrechters nate hebben geoordeeld dat eiser hij de namaak zelf van de bankbiljetten betrokken was - feiten
waarvoor hij niet was vervolgd hem niettemin schuldig verklaren
aan het misdrijf van uitgifte bepaald bij artikel 177 van het Strafwetboek en omschreven onder de telastlegging I door vast te stellen dat
« derde beklaagde (dit is de namaker) zich ook zou gelasten met de
distributie van de andere helft " via
andere schakels, waartegen (eiser)
zich niet verzette "; (... ) het feit I een
van deze andere voorgenomen schakels van uitgifte uitmaakt; (... ) (eiser) door de conceptie van het ganse
opzet en de organisatie ervan, te beschouwen is als een uitvoerder van
de uitgifte sub I (... ); (... ) hieraan
niet in de weg wordt gestaan door
de omstandigheid dat (eiser) persoonlijk geen contact heeft gehad
met de eerste en de tweede beklaagde; (... ) het volstaat vast te stellen
dat derde beklaagde als vervalser
wel in overleg handelde met tweede
beklaagde in het kader van de organisatie van de distributie »;
Overwegende dat uit deze mot~
vering blijkt dat de appelrechters eiser schuldig verklaren als deelnemer aan het misdrijf van uitgifte
van nagemaakte bankbiljetten bepaald bij artikel 177 van het Strafwetboek hoewel hij geen contacten
he eft gehad met de dader( s) van die
uitgifte, omdat hij had deelgenomen
aan de namaak zelf en de namaker

Nr. 46
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of de deelnemer aan de namaak die
zich schuldig hebben gemaakt aan
het misdrijf bepaald bij artikel 173
van het Strafwetboek zich tevens
schuldig maken aan uitgifte van die
nagemaakte bankbiljetten zolang de
feiten van namaak of vervalsing het
uitwerksel hebben dat zij ervan verwachtten zonder dat zij zich daartegen verzetten;
Overwegende dat de appelrechters, nu eiser niet was vervolgd als
dader van of deelnemer aan het
misdrijf bepaald bij artikel 173 van
het Strafwetboek, met de motivering
die het arrest vermeldt de beslissing
niet naar recht verantwoorden;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het aangevoerde middel
te onderzoeken, 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.

1° Een wegens de aard van de bestreden
beslissing niet ontvankelijk cassatieberoep schorst de verjaring van de strafvordering niet (1). (Art. 24 V.T.Sv.)
2° Een verzoek tot onttrekking van de

zaak op grand van gewettigde verdenking schorst de verjaring van de strafvordering niet (2). (Art. 24 V.T.Sv.)
(DE CUBBER T. MAKOUDI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9020)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de op de strafvordering gewezen beslissing :

Over het eerste middel, aangevoerd in
de memorie van eiser, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd :

1° VERJARING -

Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 26
maart 1987, na verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen voor de telastleggingen A en B,
eiser naar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde van
het feit dat hij tussen 24 januari
1985 en 30 juli 1985 in het gerechtelijk arrondissement Brussel, op niet
nader bepaalde data en in staat van
wettelijke herhaling, zich schuldig
heeft gemaakt aan : A) opzettelijke
vernieling van een gebouw, buiten
de in de artikelen 510 tot 520 van
het Strafwetboek bepaalde gevallen,
B) diefstal door middel van braak,
inklimming of valse sleutels, C) ge-

2° VERJARING -

SCHOR-

(1) Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 362); zie
Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 8629 (ibid., 1985-86,
nr. 648) met noot R.D.

SING - GRONDEN - VERZOEK TOT ONTTREKKING OP GROND VAN GEWETTIGDE VERDENKING.

(2) Cass., 14 jan. 1987, A.R. nr. 5375 (A.C.,
1986-87, nr. 281) met cone!. adv.-gen. Liekendael (Bull. en Pas., 1987, I, nr. 281).

24 september 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslagge1rer: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 46
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STRAFZAKEN - SCHORSING - GRONDEN - NIET ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEP.
STRAFZAKEN -
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wone diefstal, D) stukmaken van
omheiningen en E) kwaadwillige
vernieling van een boom;
Overwegende dat, enerzijds, eiser
zich op 6 april 1987 in cassatie heeft
voorzien tegen het arrest van 26
maart 1987 en dat het Hof die voorziening bij arrest van 20 mei 1987
heeft verworpen op grond dat zij
wegens de aard van de bestreden
beslissing niet ontvankelijk was; dat
bijgevolg de verjaring van de strafvordering door die voorziening niet
is geschorst;
Overwegende dat, anderzijds, eiser, die bij exploot van gerechtsdeurwaarder d.d. 22 september 1987
was gedagvaard om te verschijnen
voor de Correctionele Rechtbank te
Brussel, op 28 december 1987 een
verzoekschrift heeft ingediend tot
verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank wegens gewettigde
verdenking en dat dit verzoekschrift
door het Hof is verworpen bij arrest
van 3 februari 1988; dat zodanig verzoek de verj aring al evenmin he eft
geschorst;
Overwegende dat het bestreden
arrest, na ten onrechte te hebben
beslist dat de verjaring van de strafvordering tussen 26 maart 1987 en 3
februari 1988 was geschorst, erop
wijst dat die termijn « regelmatig is
gestuit door de op 9 juni 1988 door
de (correctionele rechtbank) gewezen beslissing om de zaak te verdagen »;
Overwegende dat zich geen enkele grond van schorsing heeft voorgedaan, dat het arrest niet aangeeft op
welke data, tussen 24 januari en 30
juni 1985, de feiten zijn gepleegd en
dat er meer dan drie jaar verlopen
zijn tussen de eerstgenoemde datum
en de bovengenoemde verjaringstuitende daad die dagtekent van minder dan drie jaar v66r de uitspraak
van het arrest; dat het Hof daardoor
in de onmogelijkheid verkeert na te
gaan of de strafvordering al dan
niet verj aard was op de dag van het
arrest;

Dat het middel in zoverre gegrond
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de op de niet
beperkte voorziening van eiser uitgesproken vernietiging van de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
die uit de eerstgenoemde beslissing
voortvloeit;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, dat niet kan leiden
tot vernietiging zonder verwijzing,
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
25 september 1991 - ze kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Heerman, Oudenaarde;
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - BESLISSING VAN EEN COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.

Nr. 48

91

HOF VAN CASSATIE

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - DESKUNDIGENOPDRACHT VERV\]LD DOOR EEN LID ERVAN - ART. 292 GER.W.

1o Art. 6.1 E. V.R.M. is niet van toepas-

sing op beslissingen van een commissie tot bescherming van de maatschappij inzake een verzoek tot invrijheidstelling van een gei'nterneerde (1).
2° Het vervullen van een deskundigenop-

dracht kan niet worden beschouwd als
de uitoefening van een rechterlijke
mach~ in de zin van art. 292 Ger. W.
(2).
(DENIS)

(A.R. nr. 9219)
25 september 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Berwart,
Luik.

1° Wanneer een onderzoeksgerecht het

bestaan van ernstige schuldaanwijzingen ten laste van een verdachte vaststelt, mag het uit de aan die verdachte
verweten feiten de omstandigheden afleiden die de voorlopige hechtenis wettigen. (Art. 21, § 5, Wet Voorlopige
Hechtenis 20 juli 1990.)
2° De beslissing, dat de redelijke te1·mijn

gedurende welke een gedetineerde verdachte moet worden berecht of in vrijheid gesteld niet is overschreden, is
verantwoord wanneer het onderzoeksgerecht zegt dat de vereisten in verband met de openbare veiligheid in casu bijzonder streng zijn, dat gelet
moet worden op het ingewikkeld karakter van de aan de veTdachte verweten feiten en dat het onderzoek noch
betreffende die feiten noch betreffende
de aan medeveTdachten ten laste gelegde feiten vertraging heeft opgelopen
(1). (Art. 5.3 E.V.R.M.)
(ZEYEN)
ARREST ( vel'taling)

(A.R. nr. 9388)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 48
2e KAMER - 25

1° VOORLOPIGE HECHTENISHAVING -

Gelet op de memol'ie tot cassatie, gehecht aan dit arrest waarvan zij deel uitmaakt;

september 1991
HAND-

REDENEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS LIJKE TERMIJN - VEREISTEN.

ART. 5.3
REDE-

Noten arrest nr. 47:
(1) Cass., 23 jan. 1990, A.R. nr. 4056 (A.C.,
1989-90, nr. 321).
(2) Zie Cass., 14 feb. 1977 en 21 juni 1977
(A.C., 1977, 658 en 1089), 7 maart 1984, A.R. nr.
3480 (ibid., 1983-84, nr. 388). Te dezen had een
van de !eden van de commissie tot bescherming van de maatschappij een deskundigenopdracht vervuld tijdens een vorige rechtspleging waarin eiser partij was. Het middel
voerde schending aan van art. 6.1 E.V.R.M. en
van art. 292, tweede lid, Ger.W.

Over de tegen het arrest van 11
september 1991 gerichte brief :
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging niet blijkt dat
eiser zich in cassatie heeft voorzien
tegen het op 11 september 1991 ge' wezen arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Dat de grief gericht is tegen dat
arrest, terwijl de voorziening uitsluitend is ingesteld tegen het op 13
Noot arrest nr. 48 :
(1) Zie Cass., 13 maart 1991, A.R. nr. 8947
(A.C., 1990-91, nr. 364).
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september 1991 door het bovengenoemde hof gewezen arrest, dat de
grief derhalve geen verband houdt
met de bestreden beslissing en dus
niet ontvankelijk is;
Over de grief gericht tegen de motivering van het arrest van 13 september 1991 :
Overwegende dat het arrest, enerzijds, het bestaan van ernstige
schuldaanwijzingen ten laste van eiser vaststelt, anderzijds, de feitelijke omstandigheden van de zaak
en die welke eigen zijn aan zijn persoonlijkheid vermeldt, welke naar
het oordeel van het hof van beroep
de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in artikel
16, § 1, van de wet van 20 juli 1990;
dat aldus de beslissing met redenen
is omkleed overeenkomstig artikel
21, § 5, van die wet;
Dat noch die noch enige andere
wetsbepaling het onderzoeksgerecht
verbiedt de omstandigheden die de
voorlopige hechtenis wettigen af te
leiden uit de aan de verdachte verweten feiten, wanneer er tegen hem
ernstige aanwijzingen van schuld
bestaan;
Over de grief volgens welke de redelijke termijn is overschreden:
Overwegende dat het redelijk karakter van de termijn gedurende
welke een aangehouden of gevangengehouden persoon het recht
heeft berecht te worden of hr->:agende het proces in vrijheid te worden
gesteld moet worden beoordeeld in
het licht van de gegevens van elke
zaak afzonderlijk;
Dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat te dezen de vereisten in
verband met de openbare veiligheid
bijzonder hoog zijn, toevoegt « dat
rekening moet worden gehouden
met het ingewikkelde karakter van
de feiten waarin de verdachte betrokken lijkt; ( ... ) dat het onderzoek,
vooral gedurende de laatste maanden, noch betreffende de aan de verdachte zelf ten laste gelegde feiten
noch betreffende de medeverdachten vertraging heeft opgelopen (... ) »;

Nr. 49

Overwegende dat het arrest aldus
de beslissing dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 5.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet is overschreden, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 september 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. D. de
Quevy en C. Callewaert, Brussel.
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26 september 1991

1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR
PERSONEN EN VERBINTENISSEN - SCHULDEISERS - GELIJKHEID - INDIVIDUELE TENUITVOERLEGGING - VERBOD - INTERNATIONALE OPENBARE ORDE.

2° OPENBARE

ORDE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE- FAILLISSEMENTSCHULDEISERS - GELIJKHEID - INDIVIDUELE TENUITVOERLEGGING - VERBOD.
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(A.R. nr. 9004)

Over het middel : schending van de artikelen 3, 6 van het Burgerlijk Wetboek,
7, 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 452, 453 van de wet van 18 april
1851 inzake fai!lissement, bankbreuk l'!n
uitstel van betaling, 97 van de Grondwet,
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter moet weigeren een
vreemde wettelijke bepaling toe te passen die strijdig is met de Belgische internationale openbare orde, dat inzonderheid is vastgelegd in artikel 16 van de
wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het recht
dat van toepassing is op verbintenissen
uit overeenkomst en, voor zover nodig,
schending van dat artikel 16,
doordat het bestreden arrest van 17
november 1988, op de conclusie van eiseres ten betoge « dat (verweerster) haar
informatie (over het Deens recht) beperkt tot de vraag of in Denemarken een
vonnis van faillietverklaring van een
vreemde rechtbank al dan niet belet dat
een schuldeiser de gefailleerde individueel vervolgt op zijn in Denemarken
gelegen goederen; dat (verweerster) niet
de minste verduidelijking geeft inzake
de regel van de samenloop tussen de verschillende schuldeisers; dat men moeilijk
inziet dat een schuldeiser van een gefailleerde vennootschap zich aldus kan bevoordelen ten aanzien van de gezamenlijke schuldeisers », en na te hebben
vastgesteld dat de schuldenaar op 2 mei
1983 door een Deense rechtbank failliet
was verklaard en dat verweerster op 17
november 1983, in de handen van eiseres, bewarend beslag onder derden dat
later is omgezet in een uitvoerend beslag
had gelegd, beslist « dat het beslag op
zichzelf niet onregelmatig was », op
grond dat « het faillissement, in het
Deense recht, aileen een territoriale uitwerking heeft; dat de schuldeisers van
het faillissement hun rechten nog kunnen uitoefenen op het vermogen van de
gefailleerde schuldenaar in het buitenland »; en het arrest van 11 januari 1990,
na te hebben vastgesteld dat het arrest
van 17 november 1988 een eindbeslissing
had genomen over de regelmatigheid
van het beslag en over het feit dat het
faillissement dat beslag niet be!nvloedt,
bijgevolg eiseres veroordeelt om aan verweerster 6.504.175 frank en de kosten te
betalen,

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

tweede onderdeel, de rechter, wanneer
hij de gevolgen van een vreemd vonnis
op een geschil toepast, moet nagaan of

3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR
PERSONEN EN VERBINTENISSEN - FAILLISSEMENT - BUITENLANDS VONNIS - VREEMDE WET- TERRITORIALE GEVOLGEN- GEVOLG.

4° OPENBARE ORDE

INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - FAILLISSEMENT BUITENLANDS VONNIS - VREEMDE WET TERRITORIALE GEVOLGEN - GEVOLG.

5° VREEMDE WET -

FAILLISSEMENT
TERRITORIALE GEVOLGEN - GEVOLG.

6° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER - FAILLISSEMENT- BUITENLANDS VONNIS - VREEMDE WET - TERRITORIALE GEVOLGEN - GEVOLG.

1o en 2° De gelijkheid van de schuldei-

sers van een faillissement en het daaruit voortvloeiend verbod om enige
daad van individuele tenuitvoerlegging
te verrichten, zijn regels die voor de
gevestigde economische en sociale orde in Belgie dermate wezenlijk belang
hebben dat ze in Belgie moeten worden aangemerkt als regels die er van
internationale openbare orde zijn.
3°, 4°, 5° en 6° De toepassing door de Belgische rechter, in geval van faillissement, van regels die worden aangemerkt als regels van internationale
openbare orde, onderstelt het bestaan
van een faillissement dat gevolgen
heeft in Belgie; de Belgische rechter
kan niet zonder miskenning van de
soevereiniteit van de vreemde Staat,
aan een buitenlands vonnis van faillietverklaring extraterritoriale gevolgen toekennen die het volgens de
vreemde wetgeving niet heeft.
(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU
BRABANT WALLON [l.B.W.) C.V. T. SIEMENS N.V.)
ARREST ( vertaJing)
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die gevolgen van het aldus toepasselijk
gemaakte vreemd recht onverenigbaar
zijn met de Belgische internationale
openbare orde, en de toepassing moet
uitsluiten van elke vreemde rechtsregel
die niet verenigbaar is met de Belgische
internationale openbare orde; de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16
december 1851 en ook de artikelen 452
en 453 van de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel
van betaling, de gelijkheid vastleggen
die tussen de schuldeisers moet bestaan,
alsmede het hen opgelegde verbod om,
vanaf de uitspraak van het vonnis van
faillietverklaring, nog over te gaan tot de
individuele tenuitvoerlegging van hun
rechten; die regels van wezenlijk belang
zijn voor de gevestigde sociale en economische orde in Belgie en bijgevolg van
Belgische internationale openbare orde
zijn; het arrest van 17 november 1988, nu
het oordeelt dat verweersters beslag, na
het vonnis van faillietverklaring, krachtens het Deens recht dat het toepast, regelmatig is, niettegenstaande het bestaan van die bepalingen van Belgische
internationale openbare orde die zich
verzetten tegen een dergelijke beslissing
en de toepassing van het Deense recht
afwijzen, het algemeen rechtsbeginsel
miskent dat zegt dat de rechter de toepassing moet afwijzen van de vreemde
wet die strijdig is met de Belgische internationale openbare orde (schending
van de artikelen 3, 6 van het Burgerlijk
Wetboek en miskenning van genoemd algemeen rechtsbeginsel en, voor zover nodig, schending van artikel 16 van de wet
van 14 juli 1987) en de andere in het
middel
aangewezen
wetsbepalingen
schendt, met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat het beslag onder
derden van de verwerende vennootschap in de handen van eiseres tot
zekerheid van een schuldvordering
die zij had jegens een vennootschap
naar Deens recht, die voordien bij
een in Denemarken gewezen beslissing failliet was verklaard, regelmatig was, zegt dat het faillissement
volgens het Deense recht alleen een
territoriale uitwerking heeft en dat
de schuldeisers van de gefailleerde
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bijgevolg hun rechten nog kunnen
uitoefenen op het vermogen van de
gefailleerde schuldenaar in het buitenland, inzonderheid in Belgii:~;
Overwegende dat, hoewel de gelijkheid van de schuldeisers van een
faillissement en het daaruit voortvloeiende verbod van alle daden van
individuele tenuitvoerlegging weliswaar regels zijn die een dermate
wezenlijk belang hebben voor de gevestigde economische en sociale orde in Belgie dat zij beschouwd
moeten worden als regels die hier
van internationale openbare orde
zijn, hun toepassing toch het bestaan onderstelt van een faillissement dat uitwerking heeft in Belgie;
Overwegende dat het arrest ten
deze erop wijst, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat
de schuldenaar, een vennootschap
naar Deens recht, in Denemarken
failliet is verklaard en dat « het faillissement volgens het Deense recht,
aileen een territoriale uitwerking
heeft »;
Overwegende dat het hof van beroep niet, zonder miskenning van de
soevereiniteit van de Deense staat,
aan dat faillissement een extra-territoriale uitwerking had kunnen toekennen die het volgens de Deense
wetgeving niet heeft;
Dat het arrest bijgevolg geen van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt door te beoordelen dat het voor verweerster, na het
Deense vonnis van faillietverklaring,
in Belgie bewarend beslag, dat later
in een uitvoerend beslag is omgezet,
« niet onregelmatig was »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

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

Nr. 50
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26 september 1991 - 1" kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Van

(DE SCHELDE N.V., DEMANET T. FRANCOIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9023)

Ommeslaghe.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1989
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
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26 september 1991

1° ARBEIDSONGEVAL

AANSPRAKELIJKHEID - WERKGEVER - VERGOEDING
VOLGENS HET GEMENE RECHT- VOORWAARDEN.

2° ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDINGSAMENLOOP EN VERBOD - WETTELIJKE VERGOEDINGEN - VERGOEDING VOLGENS HET
GEMENE RECHT - SAMENLOOP - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKGEVER - VOORWAARDEN.

1" en 2° De getroffene en zijn rechtheb-

benden kunnen, volgens het gemene
recht, van de werkgever, diens lasthebber of aangestelde, de in art. 46, § 2,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet bedoelde vergoeding niet vorderen tenzij
de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde het arbeidsongeval opzettelijk
heeft veroorzaakt, de werkgever opzettelijk een ongeval heeft veroorzaakt
dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft
of het ongeval zich voordoet op de weg
naar en van het werk (1). (Art. 46, § 1,
1", 3°, 5°, en § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet.)
(1) Zie Cass., 21 jan. 1986, A.R. nrs. 9529-9951
(A.C., 1985-86, nr. 322).

Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1385 van het Burgerlijk
Wetboek, 46, § 1, 46, § 2, tweede lid, gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 7 juli
1978, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971,
doordat het arrest de eisers hoofdelijk
veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 46-449 frank plus de interesten
en de kosten te betalen, zijnde het gedeelte van de door verweerster geleden
schade die niet was gedekt door de arbeidsongevallenverzekeraar, waaronder
een bedrag van 10.000 frank voor de morele schade wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid,
doordat het aldus beslist op grond
« dat vaststaat dat (verweerster) werd
getroffen door een arbeidsongeval toen
zij op 12 augustus 1980 gebeten werd
door de hond van haar werkgever (eiser);
dat zij, na schadeloosstelling te hebben
gekregen van de arbeidsongevallenverzekeraar, vergoeding van het overige gedeelte van haar schade vordert, waarbij
zij zich ditmaal beroept op de aansprakelijkheid van (eiser) als bewaarder van
het dier, die wordt gedekt door (eiseres),
verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van het gezin; dat de eerste
rechter terecht heeft beslist dat de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever niet enkel wordt
verleend in het geval dat het verhaal gegrond wordt op diens persoonlijke fout
of de fout van diens lasthebbers en aangestelden voor wie hij aansprakelijk is;
dat luidens artikel 46, § 1, van de wet
van 10 april 1971 de rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid zonder onderscheid - enkel mogelijk is
in de sub nrs. 1 tot 5 bepaaldelijk aangegeven gevallen, die zich te dezen niet
voordoen; dat krachtens het tweede lid,
dat door artikel 4 van de wet van 7 juli
1978 aan § 2 van bovengenoemd artikel
is toegevoegd, vergoeding volgens het gemene recht kan worden gevorderd voor
het gedeelte dat geen betrekking heeft
op de vergoeding van de lichamelijke
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schade zoals zij gedekt is door deze wet;
dat uit de betekenis van de woorden en
de context waarin die bepaling voorkomt
moet worden afgeleid, zoals de eerste
rechter doet, dat de wetgever niet uitsluitend de wettelijke forfaitaire vergoeding
heeft willen opleggen »,
terwijlluidens het bovengehaalde artikel 46, § 1, 1°, 3° en 5°, de getroffene van
een arbeidsongeval van zijn werkgever
geen vergoeding volgens het gemene
recht mag vorderen, tenzij de werkgever,
zijn lasthebber of aangestelde het arbeidsongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, de werkgever opzettelijk een ongeval heeft veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft of als het
ongeval zich voordoet op de weg naar en
van het werk; het te dezen niet wordt betwist dat het aan verweerster overkomen
ongeval niet opzettelijk is veroorzaakt en
dat het ongeval zich niet heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk;
ook al bepaalt artikel 46, laatste lid, van
de Arbeidsongevallenwet dat de volgens
het gemene recht toegekende vergoeding
mag worden samengevoegd met de
krachtens deze wet toegekende vergoedingen voor het niet door die wet gedekte gedeelte van de schade, het daarom
nog niet afwijkt van de bovenaangehaalde regel volgens welke van de werkgever
enkel vergoeding naar het gemene recht
mag worden gevorderd in de hierboven,
sub 1°, 3° en 5° van§ 1 van artikel 46 opgesomde gevallen, die zich te dezen niet
voordoen; het arrest bijgevolg door de
rechtsvordering van verweerster inzake
burgerlijke aansprakelijkheid toe te wijzen, de bovenaan in het middel aangewezen wetsbepalingen, inzonderheid artikel
46, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 schendt:

Overwegende dat artikel 46, § 2,
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd
bij artikel 4 van de wet van 7 juli
1978, bepaalt dat de volgens het gemene recht toegekende vergoeding,
die geen betrekking kan hebben op
de vergoeding van de lichamelijke
schade zoals zij gedekt is door deze
wet, mag worden samengevoegd
met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen;
Overwegende dat die wijziging
niets afdoet aan de toepassing van
artikel 46, § 1, 1°, 3° en 5°, van de
wet van 10 april 1971 waaruit blijkt
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dat de getroffene en zijn rechthebbenden van de werkgever, diens
lasthebber of aangestelde de in artikel 46, § 2, tweede lid, bedoelde vergoeding naar gemeen recht enkel
kunnen vorderen als de werkgever,
zijn lasthebber of aangestelde het
arbeidsongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, de werkgever opzettelijk
een ongeval heeft veroorzaakt dat
een arbeidsongeval tot gevolg heeft
of het ongeval zich voordoet op de
weg naar en van het werk;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerster op 12 augustus
1980 werd getroffen door een arbeidsongeval, toen zij gebeten werd
door de hond van haar werkgever,
eiser; dat het arrest, ofschoon het
vaststelt, enerzijds, dat verweerster,
na schadeloos gesteld te zijn door
de
arbeidsongevallenverzekeraar,
van eiser, als bewaarder van het
dier, en van eiseres, verzekeraar
van eisers burgerlijke gezinsaansprakelijkheid, vergoeding vordert
van het overige gedeelte van haar
schade, anderzijds, dat de werkgever zich niet bevond in een van de
in het bovenaangehaalde artikel 46,
§ 1, 1°, 3° en 5°, opgesomde gevallen,
niettemin beslist de vordering van
verweerster toe te wijzen;
Overwegende dat het hof van beroep aldus de beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel, in zoverre het de
schending aanvoert van artikel 46,
§§ 1 en 2, van de wet van 10 april
1971, 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
uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
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26 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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1° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEKENTENIS - STILZWIJGEN - UITLEGGING VOORWAARDE- TAAK VAN DE RECHTER.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - EED
- BESLISSENDE EED - WEIGERING - STILZWIJGEN - UITLEGGJNG - VOORWAARDE TAAK VAN DE RECHTER.

1° en 2° De rechter kan uit het stilzwijgen in een conclusie genomen namens
een partij, aan wie een beslissende eed
is opgedragen, afleiden dat die partij
erkent dat de beweringen van de tegenpartij waar zijn; in zodanig geval
dient de rechter dat stilzwijgen uit te
leggen volgens de feitelijke omstandigheden van de zaak (1). (Art. 1361 B.W.)
(STERCKX T. ZURICH N.V., HENNERJCY)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9041)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 februari 1990 in hager beroep door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1349, 1353, 1354, 1356, 1360,
1361 van het Burgerlijk Wetboek, 1005,
(1) Zie Cass., 8 dec. 1881 (Bull. en Pas., 1882,
I, 8), en 25 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 138).
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1006 van het Gerechtelijk Wetboek, 19.3,
3°, 62 van het Wegverkeersreglement en
97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, op het
hoofdberoep van eiser tegen het beroepen vonnis houdende afwijzing van zijn
rechtsvordering om de verweerders te
doen veroordelen tot betaling van 26.366
frank, vermeerderd met de compensatoire interest vanaf 28 maart 1986, plus
de gerechtelijke interest en de gerechtskosten, dat hager beroep niet gegrond
verklaart en bijgevolg het beroepen vonnis bevestigt, en op het incidenteel hager
beroep van verweerder tegen het beroepen vonnis houdende eveneens afwijzing
van zijn tegenvordering, dat gegrond
verklaart en, met wijziging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerder van 205.000 frank,
vermeerderd met de compensatoire interest, vanaf 27 maart 1986, plus de gerechtelijke interest en de gerechtskosten
van de beide instanties, op grand : « dat
de omvang van de schade aan het voertuig van de heer Hennericy niet voldoende is vastgesteld om uit te maken in welke mate de beide partijen aansprakelijk
zijn; wanneer echter de partij aan wie
een beslissende eed wordt opgedragen in
haar conclusie niet zegt of zij hem aanneemt of hem terugwijst of weigert, de
rechter dat stilzwijgen moet uitleggen; te
dezen het stilzwijgen (van de eiser), de
heer Sterckx, aldus moet worden uitgelegd dat hij erkent dat de bewering van
de heer Hennericy juist is, namelijk dat
de heer Sterckx mondeling zijn schuld
had bekend en door het oranjegeel licht
was gereden omdat hij zeer gehaast was,
te meer daar uit de aanzienlijke schade
aan het voertuig van de heer Hennericy
blijkt dat de botsing hevig was en dat de
heer Sterckx kennelijk zeer snel heeft
gereden en daardoor de artikelen 10 en
12.2 van het Wegverkeersreglement heeft
overtreden; dat men dus moet aannemen
dat (eiser) aileen aansprakelijk is voor
het ongeval »,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer, in
burgerlijke zaken, een partij zwijgt over
een door de tegenpartij in rechte aangevoerd feit, het stilzwijgen van die partij,
behoudens bijzondere wetsbepaling, aileen een betekentenis of een berusting
kan zijn, als het gepaard gaat met omstandigheden waardoor het aldus dusdanig kan worden beschouwd; te dezen, het
bestreden vonnis, uit het enkele feit dat
eiser in zijn conclusie geen stelling
neemt in verband met de door verweerder voorgestelde beslissende eed, afleidt
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dat eiser erkent dat hetgeen verweerder
zegt, juist is, namelijk dat eiser op het
ogenblik van het ongeval mondeling zijn
schuld had bekend en had toegegeven
dat hij door het oranjegele licht was gereden omdat hij zeer gehaast was, zonder gewag te maken van andere omstandigheden waarmee het stilzwijgen gepaard ging; bovendien, hoewel een partij
aan wie omtrent alle geschillen van welke aard ook een beslissende eed wordt
opgedragen, moet kiezen of zij die gaat
aannemen, weigeren of aan de tegenpartij terugwijzen, uit de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingen ter zake
niet blijkt dat deze beslissing, die alleen
van de partij in persoon, met uitsluiting
van haar raadsman, kan uitgaan, moet
worden genomen voordat de feitenrechter die oordeelt over de toelaatbaarheid
ervan, beveelt dat die partij voormelde
eed zou afleggen en de feiten bepaalt
waarop de eed moet worden gedaan,
aangezien de partij aan wie de eed is opgedragen, althans ingeval de eed toelaatbaar is, deze toch moet afleggen; het bestreden vonnis derhalve niet wettig heeft
kunnen oordelen dat eiser in zijn conclusie diende te kiezen of hij de beslissende
eed zou aannemen, weigeren of aan verweerder zou terugwijzen, voordat het
zelf de eed had opgelegd (schending van
de artikelen 1357, 1358, 1359, 1360, 1361
van het Gerechtelijk Wetboek, 1005 en
1006 van het Gerechtelijk Wetboek) en
bijgevolg, uit het feit dat eiser daarover
in zijn conclusie heeft gezwegen, niet
wettig kon afleiden dat eiser erkend
heeft dat hetgeen verweerder zegt, juist
is, namelijk dat eiser mondeling zijn
schuld had bekend (schending van de artikelen 1315, 1349, 1353, 1354 en 1356 van
het Burgerlijk Wetboek), het bestreden
vonnis althans die erkenning niet uit het
stilzwijgen alleen heeft kunnen afleiden,
zonder gewag te maken van andere omstandigheden waarmee het stilzwijgend
gepaard ging en waardoor het als dusdanig kan worden beschouwd (schending
van de artikelen 1315, 1349, 1353, 1354 en
1356 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1361 van het Burgerlijk Wethoek, de partij aan wie de eed is opgedragen, verplicht is deze aan te
nemen, terug te wijzen of te weigeren;
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Overwegende, enerzijds, dat ofschoon de eed, wanneer hij wordt
afgelegd, alleen kan worden gedaan
door de partij aan wie hij is opgedragen of teruggewezen, de rechter
daarentegen uit het stilzwijgen in·
de namens die partij genomen conclusie kan afleiden dat die partij erkent dat de beweringen van de tegenpartij waar zijn; dat in zodanig
geval de rechter dat stilzwijgen
dient uit te leggen op basis van de
feitelijke omstandigheden van de
zaak;
Dat het onderdeel, in zoverre,
faalt naar recht;
Overwegende, anderzijds, dat uit
de in het middel overgenomen overwegingen van het vonnis blijkt dat
de appelrechter niet uit het enkele
stilzwijgen van eiser heeft afgeleid
dat hetgeen verweerder zegt waar
is, maar een nadere verklaring geeft
van de omstandigheden waarmee
dat stilzwijgen gepaard gaat en
waarop zijn overtuiging stoelt;
Dat vonnis aldus geen van de in
dit onderdeel van het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening, veroordeelt eiser in de
kosten.
26 september 1991 - 1e kamer- Voorzitter en versla.ggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advoca.ten: mrs. Geinger en
Gerard.
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2° RECHTEN VAN DE MENS -

Nr. 52
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KAMER -

26 september 1991

VERZEKERING -

LANDVERZEKERING BRAND- RISICO- VERHAAL VAN DE BUREN
- MATERIELE SCHADE - BEGRIP.

Een rechter verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht wanneer hij de verzekeraar van het risico « verhaal van de
buren in geval van brand » op grand
van de artt. 37 en 38 Verzekeringswet
veroordeelt tot schadeloosstelling voor
de onbruikbaarheid van het onroerend
goed, die noodzakelijk voortvloeit uit
de door polis gedekte schaden.
(GIELEN EUGENE N.V. T. FRANKl N.V. E.A.; ROYALE BELGE N.V. T. GIELEN EUGENE N.V. E.A.)

(A.R. nrs. 9064 en 9075)
26 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si-

mont, Kirkpatrick, Van Ommeslaghe en
Dassesse.

ART. 6.1
E.V.R.M. - EERLIJKE BEHANDELING DOOR
EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE !NSTANTIE - STRAFVERVOLGING EN BELASTINGVERHOGING.

1° en 2° Administratieve geldboeten be-

paald bij art. 70 W.B.T.W., die neerkomen op een verhoging van de verschuldigde belasting, zijn geen straffen; bij het opleggen ervan wordt geen
strafvervolging in de zin van art. 6.1
E. V.R.M. ingesteld.
(BUVE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

Advocaat-generaal Goeminne heeft in
substantie gezegd:
Ingevolge verschillende overtredingen
van de B.T.W.-wetgeving, werd tegen eiseres een dwangbevel uitgevaardigd
strekkende tot betaling van het verschuldigd B.T.W.-bedrag, vermeerderd met
een administratieve geldboete en de intresten.
Het verzet van eiseres tegen dit
dwangbevel werd in eerste aanleg
(Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven, ·
20 juni 1983) ongegrond verklaard. Bij
arrest van het Hof van Beroep te Brussel d.d. 30 mei 1990 werd bedoeld vonnis
bevestigd.
In de voorziening in cassatie tegen dit
arrest wordt een grief aangevoerd, te weten schending van art. 6 E.V.R.M., omdat
het Hof gesteld had dat het alleen bevoegd was om over de werkelijkheid der
overtredingen en de wettelijkeheid der
geeiste boeten te oordelen zonder de opportuniteit ervan te kunnen onderzoeken, terwijl het ingevolge art. 6 E.V.R.M.
ook de bedoelde opportuniteit moest beoordelen.
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1° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

STRAFBEPALINGEN - BELASTINGVERHOGING BIJ HET NIET
OF NIET TIJDIG VOLDOEN VAN DE BELASTING
- AARD VAN DIE ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - TOEPASSELIJKHEID VAN ART. 6.1
E.V.R.M.

Het aan uw Hof onderworpen twistpunt is beperkt tot de vraag of een administratieve geldboete, opgelegd aan een
B.T.W.-plichtige wegens overtredingen
van de B.T.W.-wetgeving, al dan niet het
karakter heeft van een straf : de bepalingen van de E.V.R.M. en o.m. van art. 6
van dit verdrag zouden inderdaad slechts
in het bevestigende geval toepasselijk zijn
bij de oplegging van een dergelijke boete
en bij de beoordeling ervan door de rechterlijke instanties.
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Tot staving van het aangevoerde middel verwijst eiseres naar het arrest d.d.
21 februari 1984 van het Europees Hof
y:an de Rechten van de Mens, het zgn.
Oztiirk-arrest.
Het lijkt mij dan ook aangewezen dit
even van dichterbij te bekijken.
Oztiirk was een Turkse onderdaan, die
in Duitsland een administratieve boete
opliep van 60 DM wegens een verkeersovertreding, en opwierp dat hij bij de behandeling van zijn zaak niet door een
tolk werd bijgestaan en hieruit een
schending van art. 6, 3°, littera c,
E.V.R.M. afleidde.
Het Europees Hof van de Rechten van
de Mens stelde in zijn arrest van 21 februari 1984 vast dat art. 6, 3°, littera c,
E.V.R.M. op bedoelde zaak toepasselijk
was (13 stemmen tegen 5) en ter zake
geschonden werd (12 stemmen tegen 6).
Hiertoe heeft het hoofdzakelijk gemotiveerd dat om het al dan niet strafrechtelijk karakter van de maatregel (i.e. de
boete) te beoordelen niet aileen moest
worden nagezien of deze in het land
waar de overtreding gepleegd werd tot
het strafrecht behoorde maar dat daarenboven moest worden nagegaan of, rekening houdend met de aard ervan en de
aard en de zwaarte van de eraan verbonden straf, de maatregel in werkelijkheid
een strafrechtelijk karakter had.
Aan de hand van een reeks elementen
kwam het Hof tot het besluit dat de aan
Oztiirk opgelegde boete, alhoewel zij niet
tot het in Duitsland toepasselijk strafrecht behoorde, een strafrechtelijk karakter vertoonde.
De hiertoe aangehaalde elementen waren:
1. In de gewone betekenis der termen
spreekt men van strafrecht wanneer de
voorziene bestraffing, die doorgaans bestaat uit geldboeten en vrijheidsstraffen,
bedoeld is o.m. om de auteur ertoe aan
te zetten geen nieuwe overtredingen
meer te plegen : dit was duidelijk het geval voor de ten laste gelegde verkeersovertreding.
2. Derdelijke overtredingen (verkeersovertredingen) vallen in andere Ianden
(dan Duitsland) doorgaans nog onder het
strafrecht.
3. De in Duitsland op dit vlak doorgevoerde wetswijzigingen (welke ertoe
strekten deze verkeersovertredingen, die
tot dan toe tot het strafrecht behoorden,
onder te brengen in het administratief
recht) hadden hoofdzakelijk slechts be-
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trekking op de procedure en op de bestraffing (die omgevormd wordt tot
« geldbiisse » i.p.v. « geldstraffe >>) zonder
echter de strafregel zelf te wijzigen.
4. De hoofdbedoeling van het opleggen
van dergelijke maatregelen was, onclanks de doorgevoerde wetswijziging,
dezelfde gebleven nl. enerzijds het de dader afraden nieuwe feiten te plegen, en
anderzijds het beteugelen der gepleegde
overtreding.
Afgezien van de vaststelling dat uw
Hof hoe dan ook door deze rechtspraak
niet kan gebonden zijn, daar Belgie in
die procedure niet betrokken was en de
betwisting daarenboven geen betrekking
had op de bepalingen van een fiscale
wetgeving, dient onmiddellijk te worden
onderlijnd dat het Europees Hof in zijn
uitspraak zeer voorzichtig is geweest en
dat een aantal van de door dit Hof in
aanmerking genomen criteria in onderhavige zaak niet voorhanden zijn.
Er kan inderdaad bezwaarlijk aangenomen worden dat de administratieve
geldboete, voorzien in art. 70 B.T.W.-Wetboek, een !outer afradend en beteugelend karakter heeft. Op het vlak van de
procedure is zij immers nauw verbonden
met de opdracht van het fiscaal bestuur,
te weten het vestigen van de verschuldigde belasting en het verzekeren van
haar invordering. (H. Bosly, « Les frontieres de la repression penale en droit economique >>, Rev. Dr. Pim. et Grim.,
1972-1973, p. 150); er wordt haar trouwens geen enkele publiciteit gegeven zodat zij ten slotte op zichzelf noch een
exemplarisch noch een smadelijk karakter (R. Henrion, « La fraude fiscale.
Fraude fiscale et droit penal >>, Rev. Dr.
Pim. et Grim., 1973-1974, p. 198) vertoont.
Administratieve geldboeten, als deze bepaald bij art. 70 B.T.W.-Wetboek, kunnen
dan ook als een burgerlijke vergoeding
worden aangezien welke verschuldigd is
aan de Schatkist, die het slachtoffer is
van een onregelmatigheid (Brussel, 30
mei 1989, A.F.T. Repertorium, nr. 29, d.d.
8 september 1989) of althans kan met
procureur-generaal E. Krings worden gesteld dat zij we! dee! uitmaken van de
strafrechtelijke beteugeling, in die zin
dat zij de op belastingplichtige rustende
verplichting verzwaren, maar dat het
merendeel ervan van deze beteugeling
afwijkt door zijn doe! dat erop gericht is
(( de suppleer a !'inexecution de !'obligation et aux consequences qui en decoulent (E. Krings : « Quelques reflexions a
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propos de !'inexecution des obligations
fiscales », Melanges Victor Gothot, p.
424-425}.
Voorts staat het vast dat de administratieve geldboete in het B.T.W.-Wetboek
steeds naast de strafrechtelijke geldboete heeft bestaan (hetgeen in Duitsland
voor verkeersovertredingen blijkbaar
niet het geval was) en dat zij ook in andere landen nog als dusdanig voor fiscale misdrijven is voorzien (zie " Droits et
obligations des contibuables - Description de la situation legale dans les pays
de l'OCDE », OCDE Paris, 1990, p. 21, 22
en tableaux 13 en 14), hetgeen eveneens
afwijkt van de betwisting welke aan het
Europees Hof onderworpen werd.
De aan het Euro:P,ees Hof voorgelegde
betwisting inzake Uztiirk was derhalve
dermate verschillend van het thans aan
het oordeel van uw Hof onderworpen geschil dat ter zake moet worden aangenomen dat uit die rechtstpraak van het Europees ..Hof, en meer bepaald uit het
arrest Oztiirk van 21 februari 1984, niet
kan worden afgeleid dat in onderhavig
geval de bepalingen van het E.V.R.M. op
de aan eiseres opgelegde geldboete
moesten worden toegepast (dit in tegenstelling met de zienswijze van P. Van
Orshoven in Fiskofoon, 1985, p. 82 e.v.,
en P. Valentin in A.F.T., mei 1989, p. 151
e.v., en de arresten d.d. 10 september
1986 en 17 november 1987 respectievelijk
van het Hof van Beroep te Luik en van
het Hof van Beroep te Antwerpen, gepubliceerd in F.J.F., respectievelijk onder
nrs. 86/188 en 88/86 die de mening zijn
toegedaan dat de fiscale geldboete in het
licht van het Oztiirk-arrest als een straf
moet worden aangezien).
Bovendien heeft het Europees hof in
zijn arrest van 7 oktober 1988 inzake Salabiaku tegen Frankrijk duidelijk het belang laten blijken dat het, voor de al dan
niet toepasselijkheid van art. 6 E.V.R.M.,
hechtte aan de omstandigheid dat Frankrijk de in aanmerking genomen overtreding van de Code des douanes duidelijk
in de strafrechtelijke sfeer had geplaatst
en als dusdanig had behandeld, hetgeen
aan de commentator van het arrest de
opmerking ontlokt dat hieruit wellicht
kan worden afgeleid dat het Europees
Hof art. 6, lid 2, E.V.R.M. iets minder
strikt zal toepassen op niet zuiver strafrechtelijke zaken, zoals administratieve
en fiscale boeten (Nederlandse Jurisprudentie 1991, Afl. 23-86, noot onder voormeld arrest, p. 1509).
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De rechtspraak van het Europees Hof
biedt aldus naar mijn oordeel geen voldoende steun voor het aangevoerde middel.
Daarenboven gaat het middel voorbij,
niet alleen aan de uitdrukkelijke wetsbepaling welke de in art. 70 van het
B.T.W.-Wetboek bepaalde geldboete (in
tegenstelling met de strafrechtelijke) als
een administratieve geldboete bestempelt (art. 72 B.T.W.-Wetboek), maar daarenboven aan enkele opvallende verschilpunten welke deze boete hoe dan ook
met een strafrechtelijke boete vertoont.
Zij wordt inderdaad opgelegd voor tekortkomingen of onjuistheden welke, los
van elk bedrieglijk opzet of oogmerk om
te schaden, aan een belastingplichtige
worden verweten (van zodra een dergelijk opzet of oogmerk bestaat, zijn strafrechtelijke vervolgingen voorzien).
Naast enkele kleinere verschilpunten,
zoals bv. dat voor administratieve geldboeten, in tegenstelling met de strafrechtelijke, geen vervangende gevangenisstraffen zijn voorzien of dat er geen
melding wordt van gemaakt op het strafregister van de belastingplichtige, verschillen de administratieve en strafrechtelijke geldboeten ten slotte ook nog op
enkele essentii:He punten. In tegenstelling met de strafrechtelijke geldboeten,
kunnen administratieve geldboeten immers niet door een rechtsinstantie en
meer bepaald door een strafrechter worden opgelegd, maar kunnen zij daarentegen wel worden opgelegd aan iedere belastingplichtige (als omschreven in art. 4
B.T.W.-Wetboek), die, in tegenstelling
met een strafrechtelijk verdachte, ook
bv. een rechtspersoon of een groepering
kan zijn (B.T.W.-Handleiding, nr. 77).
Het komt mij dan ook voor dat het hof
van beroep terecht beslist heeft dat de
rechtbanken, in verband met de door de
fiscus opgelegde boete, slechts de werkelijkheid van de overtredingen en de wettelijkheid van de geeiste boete mogen
beoordelen, maar niet bevoegd zijn om
de opportuniteit ervan te onderzoeken of
kwijtschelding ervan te verlenen, en dat
deze stellingname van het bestreden arrest, aangezien bedoelde administratieve
geldboete geen strafrechtelijk karakter
vertoont, geen schending inhoudt van
art. 6 E.V.R.M.
Deze rechtspraak sluit ten slotte aan
bij het arrest van uw Hof van 15 januari
1991, A.R. nr. 2153, dat in verband met
de bepalingen van art. 334 W.I.B., overweegt dat de taxatieambtenaar die, met
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toepassing van dit artikel, een belastingverhoging toepast, geen uitspraak doet
over de gegrondheid van de tegen een
belastingplichte ingestelde strafvordering
en tegen hem geen veroordeling uitspreekt.
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HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

havig geval aileen de Minister van Financien over de verzoeken tot kwijtschelding der opgelopen administratieve
geldboeten beslist; Dat de rechtbanken
dan ook niet gerachtigd zijn die kwijtschelding te verlenen en enkel over de
werkelijkheid der overtredingen en de
onwettelijkheid der geeiste belastingen
en boeten mogen oordelen; Dat, daarenboven, kwestieuze sanktie geen strafrechtelijk karakter heeft, zodat bedoeld
artikel 6 in fiskale zaken zoals de onderhavige niet geldt (Cass., 15 april 1983,
Pas., 1983, I, 910); Overwegende dat, in
die omstandigheden, de ambtshalve aanslag gegrond is en (eiseres) oorspronkelijke eis - zoals in hoger beroep uitgebreid - dan ook dient afgewezen "•

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, inzonderheid lid
1, van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, artikelen 70, in het
bijzonder § 1, 72, zowel in de versie voordat als nadat het werd gewijzigd bij wet
van 10 februari 1981, 84, in het bijzonder
het tweede lid, van de wet van 3 juli
1969 houdende invoering van het Wethoek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde,
doordat, het Hof van Beroep te Brussel in het bestreden arrest het beroep
van eiseres ontvankelijk doch ongegrond
verklaart en dientengevolge het beroepen vonnis van 20 juni 1983, waarbij het
verzet van eiseres tegen een dwangbevel
ongegrond werd verkaard, bevestigt, op
de gronden voor wat de opgelegde hoeten betreft, dat : « Overwegende dat, uiteindelijk, ten aanzien van de boetes enkel de Minister van Financien bevoegdheid heeft (cfr. arrest dezer Kamer d.d.
24 november 1987, F.J.F., no. 88/106, blz.
192); Dat, inderdaad, de rechter ten grande niet bevoegd is om de opportuniteit
der door de fiskus opgelegde boeten te
onderzoeken; Dat zulks geen schending
uitmaakt van artikel 6 van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens,
naar luid waarvan de rechter ten grande
uitspraak moet kunnen doen over de feiten en de schuld bij de beoordeling van
sankties met een strafrechtelijk karakter; Dat immers de admlnistratieve geldboeten van rechtswege worden opgelopen, zonder dat nagegaan dient te worden of goede dan wel kwade trouw
aanwezig is; Dat bovendien, luidens artikel 84 van het B.T.W.-Wetboek, in onder-

terwijl overeenkomstig artikel 6, lid 1,
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden eenieder bij het
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht
heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld; dat
de geldboete bepaald in artikel 70, in het
bijzonder § 1, van het B.T.W.-Wetboek
valt onder het begrip « straf >> van artikel
6 van het E.V.R.M. en de in artikel 70,
§ 1, beteugelde overtreding onder het begrip « strafbaar feit >> van artikel 6
E.V.R.M., en dus onder de toepassing
vallen van voormeld artikel 6, lid 1, van
het E.V.R.M., nu deze geldboete niet tot
doel heeft schade te herstellen of de betrokken persoon ertoe te brengen een
prestatie te vervullen (een dwangsom),
doch wel om hem te straffen voor wat
hij gedaan heeft (repressief karakter van
de straf), om anderen te ontraden dezelfde overtreding te begaan (preventief karalder van de straf), en om de sociale
waarde die hij heeft aangetast opnieuw
te bevestigen (opvoedkundig karakter
van de straf); dat aan de toepasselijkheid
van artikel 6, lid 1, van het E.V.R.M.
geen afbreuk wordt gedaan door het bepaalde in artikel 72 van het B.T.W.-Wetboek waarin wordt bepaald dat de in dit
wetboek ingestelde geldboeten administratieve geldboeten zijn nu de toepasselijkheid van artikel 6, lid 1, van het
E.V.R.M. niet kan afhangen van de manier waarop de wetgever zelf de beteugelde
overtredingen
en
voorziene
sancties kwalificeert, doch de toepasselijkheid van voormeld artikel 6, lid 1, en-

Besluit : verwerping van de voorziening.
ARREST

(A.R. nr. 7448)
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kel afhankelijk is van de reeele aard van
de voorziene sanctie; dat het in artikel 6,
lid 1, van voormeld verdrag gewaarborgde recht op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter om de gegrondheid van een strafvervolging te
laten controleren, impliceert dat die
rechter die uitspraak dient te doen over
de opgelegde geldboete met voile rechtsmacht van de zaak moet kunnen kennis
nemen en uitspraak doet over de feiten
en de schuld, hetgeen inhoudt dat de geadieerde rechter niet aileen de formele
regelmatigheid van het dwangbevel of
het bestaan van de materiele elementen
van de overtreding dient na te gaan,
doch ook het toerekenbaar karakter van
deze en bijgevolg het intentioneel of rnareel element door de wet vereist aan de
zijde van de overtreder, alsook het bestaan van eventuele rechtvaardigingsgronden; dat de geadieerde rechter aldus
tevens de opportuniteit van de opgelegde
sanctie moet beoordelen; dat aan de
voorgaande regel bepaald in artikel 6
E.V.R.M. geen afbreuk kan worden gedaan door het bepaalde in artikel 84, in
het bijzonder het tweede lid, van het
B.T.W.-Wetboek overeenkomstig hetwelk
de minister van Financien beslist over
verzoeken om kwijtschelding; nu artikel
6, lid 1, van het E.V.R.M. als verdragsnorm voorrang heeft boven voormelde
interne wetsbepaling en voormeld artikel
84 dergelijke controle niet uitsluit; dat
uit het voorgaande voortvloeit dat de
rechter niet aileen uitspraak moet doen
over de wettelijkheid van de opgelegde
geldboete, maar ook over de gegrondheid
ervan, het Hof van Beroep te Brussel
derhalve door te beslissen dat ten aanzien van de boeten enkel de minister
van Financien bevoegdheid heeft en de
rechter ten grande niet bevoegd is om de
opportuniteit van de door de fiscus opgelegde boeten te onderzoeken, de in het
middel aangeduide verdragsbepaling en
wetsbepalingen schendt : nu artikel 6, lid
1, van het E.V.R.M. als verdragsnorm
voorrang heeft boven voormelde interne
wetsbepaling en voormeld artikel 84 dergelijke controle niet uitsluit; dat uit het
voorgaande voortvloeit dat de rechter
niet alleen uitspraak moet doen over de
wettelijkheid van de opgelegde geldboete, maar ook over de gegrondheid ervan,
het Hof van Beroep te Brussel derhalve
door te beslissen dat ten aanzien van de
boeten enkel de minister van Financien
bevoegdheid heeft en de rechter ten
grande niet bevoegd is om de opportuniteit van de door de fiscus opgelegde boe-
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ten te onderzoeken, de in het middel
aangeduide verdragsbepaling en wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het middel betoogt dat nu de opgelegde fiscale
boete een strafsanctie is, bedoeld in
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, de rechter die over het verzet
tegen een dwangbevel dat de fiscale
boete oplegt oordeelt, de verhoging
aan een volledige toetsing moet kunnen onderwerpen;
Overwegende dat krachtens artikel 70 van de wet van 3 juli 1969,
voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen,
een geldboete wordt opgelegd gelijk
aan het dubbel van de ontdoken of
niet tijdig betaalde belasting; dat
krachtens artikel 84 van dezelfde
wet, moeilijkheden inzake de heffing van de belasting die voor het
inleiden van een rechtsgeding ontstaan, worden opgelost door de minister van Financien die ook beslist
over verzoeken om kwijtschelding
van administratieve geldboeten en
met de belastingschuldige dadingen
treft;
Overwegende dat krachtens artikel 6 van het E.V.R.M., bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging,
eenieder recht heeft op een eerlijke
en openbare behandeling van zijn
zaak, binnen een redelijke termi.jn,
door een onafhankelijke en onpartijdige instantie welke bij de wet is
ingesteld;
Overwegende dat de administratieve geldboeten bepaald bij artikel
70 van het B.T.W.-Wetboek, die neerkomen op een verhoging van de verschuldigde l:elasting, krachtens de
uitdrukkelijke wil van de wetgever
geen strafsancties zijn; dat de strc:tfrechtelijke sancties die op de overtreding van de B.T.W.-voorschriften
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Een grief moet worden aangemerkt als
zijn gesteld, bepaald zijn in de artizijnde niet aan de directeur der directe
kelen 73 en volgende van het wetbelastingen voorgelegd, wanneer hij
hoek; dat de bedoelde administratiebetrelrking heeft op een belastbaar feit
ve geldboeten in hoofdzaak ertoe
waaromtrent voor de directeur geen
strekken, dank zij een gepaste vergeschil is aanhangig gemaakt of door
goeding, de rechten van de Schathem geen beslissing is genomen, waarkist te vrijwaren;
bij als belastbaar feit moet worden beschouwd niet de grondslag van de aanOverwegende dat bovendien in de
slag in zijn geheel, maar elk zelfstanwetgevingen van de meeste verdragdig onderdeel daarvan afzonderlljk (1).
staten administratieve sancties en
verhogingen als vorenbedoeld op de
niet nakoming van fiscale verplich(HEYLEN
tingen zijn gesteld;
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
Overwegende dat uit het vorenARREST
staande volgt dat de bedoelde administratieve geldboeten geen straffen
(A.R. nr. F 1853 N)
zijn en dat bij het opleggen ervan
geen strafvervolging in de zin van ·
HET HOF; - Gelet op het bestrehet Verdrag wordt ingesteld;
den arrest, op 26 september 1989 geDat het middel, dat geheel berust
wezen door het Hof van Beroep te
op de stelling dat die administratieAntwerpen;
ve sancties strafsancties zijn, niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
27 september 1991 - 1e kamer- Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-general - Advocaten:
mrs. Verbist en Claeys Bouuaert.
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INKOMSTENBELASTINGEN

-

Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 278,
279 en 247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest voor het
aanslagjaar 1976 en 1977 weigert de argumentatie betreffende de vermogensaccressenbalans zoals aangehaald in de
tweede aanvullende besluiten neergelegd
op 4 juni 1985, te onderzoeken op grond
van het feit dat deze buiten de termijn
van artikel 278 en 279 W.I.B. aan het Hof
zouden voorgelegd zijn; dan wanneer in
· de bezwaarschriften en in de navolgende
correspondentie met de administratie de
volledige structuur van de vermogensaccressenbalansen werd geattaqueerd, onder meer gevat in de argumentatie dat
de belastingplichtige beschikte over niet
geringe gelden van de voorafgaandelijke
jaren, alsook daarin gevat de argumentatie dat de onroerende inkomsten, zoals ·
verminderd met de forfaitaire bedragen
ad 40 %, ontoereikend waren om als verantwoording te strekken; dat deze grieven eventueel niet expliciet dienden gevat te zijn in het bezwaarschrift, doch
inherent zijn aan de betwisting ten aanzien van elke indiciaire afrekening en aldus niet ressorteren onder de beperken-

vooR-

ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP NIEUWE GRIEVEN - FElTEN NIET VOORGELEGD AAN DE DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN - BELASTBAAR FElT - BEGRIP.

(1) Zie Cass., 8 feb. 1990, A.R. nr. F 1039 F
(A.C., 1989-90, nr. 356); Cass., 20 juni 1986, A.R.
nr. F 1281 N (A.C., 1985-86, nr. 664).
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de termijn van artikelen 278 en 279
W.I.B.; dat niet elke indicie en verantwoording individueel dient besproken te
worden in het bezwaarschrift of in het
verzoekschrift in beroep om op ontvankelijke wijze voorgelegd te worden aan
het Hof van Beroep :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser in zijn aanvullende
conclusie nieuwe feiten aanvoert,
die niet voor de directeur der belastingen zijn aangebracht en evenmin
door de directeur ambtshalve zijn
onderzocht, met name dat hij bij de
aanvang van het belastbaar tijdperk
« over belangrijke middelen zou beschikt hebben en bijkomende ontvangsten zou verwezenlijkt hebben
ten bedrage van 170.699 F » voor het
aanslagjaar 1976 en « bijkomende
ontvangsten zou verwezenlijkt hebben ten bedrage van 125.000 F, en
dat hij over belangrijke geldmiddelen zou beschikt hebben bij aanvang
van het belastbaar tijdperk » voor
het aanslagjaar 1977;
Overwegende dat een grief moet
worden aangemerkt als zijnde niet
aan de directeur voorgelegd, met name wanneer hij betrekking heeft op
een belastbaar feit waaromtrent
voor de directeur geen geschil aanhangig is gemaakt of door hem geen
beslissing is genomen, waarbij als
belastbaar feit moet worden beschouwd niet de grondslag van de
aanslag in zijn geheel, maar elk
zelfstandig onderdeel daarvan afzonderlijk;
Dat de appelrechters, nu zij vaststellen dat de in het arrest gespecificeerde feiten die in eisers tweede
aanvullende conclusie waren aangevoerd, niet voor de directeur waren
aangebracht en evenmin door hem
ambtshalve werden onderzocht, hun
beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 september 1991 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert en F. Marek, Antwerpen.
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ARBEIDSOVEREENKOMST -

ALLERLEI
- NIETIG BEDING - ART. 6 - ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - DRAAGW!JDTE.

Een beding in een arbeidsovereenkomst
is wegens strijdigheid met de Arbeidsovereenkomstenwet of haar uitvoeringsbesluiten nietig, wanneer het de
rechten welke die wetgeving aan de
werknemer verleent, inkort of de verplichtingen welke diezelfde wetgeving
hem oplegt, verzwaart. (Art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(SOCIETE EUROPEENNE DES TEXTILLES ELASTIQUES N.V. T. VAN GHELUWE)
ARREST

(A.R. nr. 7454)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1990 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 1134, 1135,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging, en van het be«
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schikkingsbeginsel, volgens hetwelk de
rechter geen aan de openbare orde
vreemde betwisting mag opwerpen die
door de conclusies der partijen was uitgesloten, bekrachtigd door artikel 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en,
voor zoveel als nodig, van deze wettekst
zelf,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest van 27 juni 1990, na te hebben vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiging
van 1 maart 1983 niet diende te worden
nietigverklaard wegens strijdigheid met
het Taaldecreet van 19 juJ.i 1973, en dat
verweerster onder meer aanspraak
maakte op achterstallige commissielonen
waarvan het bedrag even groot is als de
door eiseres aan haar terugbetaalde beroepsonkosten, namelijk 1.414.935 frank,
verhoogd met achterstallige feestdagenvergoeding en eindejaarspremie daarop
berekend, de vordering toewijst wat de
som van 1.414.935 frank betreft, zij het
onder heropening der debatten teneinde
partijen te horen over de eventuele verrekening met ondertussen uitbetaalde
bedragen ter voldoening van het bij collectieve arbeidsovereenkomst gestelde
minimumloon, en over de gevolgen hiervan voor feestdagenvergoeding en eindejaarspremie, op de gronden dat "partijen
overeen (kwamen) dat het bedrag van de
bezoldiging 6,10 % op de verkoop bedraagt, bruto bezoldiging kosten inbegrepen ", dat "uit de overgelegde stukken
blijkt dat het brutoloon als volgt werd
berekend: 1) vaststelling van 6,10 % van
het maandelijks verkoopcijfer; 2) eventueel vermeerderd met het vervangingsloon; 3) verminderd met de kosten van :
- restaurant: voor elke werkdag werd
een forfaitair bedrag van 250 frank aangegeven; - ldlometervergoeding : vanaf
maart 1983 tot januari 1985 werd 7 frank
in rekening gebracht, in februari 1985,
7,5 frank en vanaf maart 1985, 8 frank.
Buiten maandelijkse veranderlijke bedragen voor post, telefoon en parking,
werd voor kledij in juni 1983, 12.495
frank aangerekend (tailleur), in mei 1985
7.386 frank (geen toelichting), in oktober
1985, 22.500 frank (tailleur), in december
1986 3.595 + 2.590 frank (geen toelichting) en in februari 1987, 11.689 frank
(geen toelichting). Op te merken valt terloops dat daarbuiten (verweerster) ook
nog verschillende andere kostenrekeningen heeft opgemaakt naar aanleiding
van verkoopdagen, shows en dergelijke
georganiseerd in Brussel (Trade Mart)
en Parijs evenals voor vergaderingen te
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Roubaix. Deze kostenrekeningen (sommige in Franse franken) werden niet in
mindering gebracht op 6,10 % zoals de
maandelijkse kosten. Daaruit mag worden afgeleid dat zij afzonderlijk werden
terugbetaald als niet contractueel voorziene kostenvergoeding; 4) het resultaat
van deze bewerking vormt dan het brutoloon. Van dit brutoloon wordt afgetrokken : - de sociale zekerheidsbijdrage
ten laste van de werknemer; - de bedrijfsvoorheffing; 5) het aldus bekomen
nettobedrag wordt dan verhoogd met de
opgegeven kosten ", dat ten aanzien van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten" (de) terugbetaling
van beroepsonkosten niet aanzien
(wordt) als loon, tenzij deze terugbetaling de werkelijke gedane kosten overtreffen (... )" dat "terzake dient opgemerkt dat (...) in (de) jaren 1983-87 de
aangegeven kosten namelijk 250 frank
per dag restaurant, 7 of 7,5 frank per kilometer, uitgaven voor post, parking, telefoon en kledij, deze laatste deels toegelicht en deels niet toegelicht, rekening
houdende met de aard onder meer van
de verkochte produkten namelijk damesondergoed, als redelijk en met de werkelijkheid overeenstemmend mogen aanzien worden", dat "bijgevolg de terugbetaling van deze beroepsonkosten niet als
loon aanzien worden in de zin van de
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten ", dat "dit beding tot terugbetaling van de beroepsonkosten begrepen in
het bruto commissieloon van 6,10 % op
het verkoopcijfer nietig (is) in toepassing
van artikel 6 van de wet van 3 juli 1978
op de arbeidsovereenkomsten, daar het
ertoe strekt de rechten van de werkneemster te verkorten of haar verplichtingen te verzwaren ", dat "immers, door
terugbetaling van de kosten, werkelijk
gedaan door (verweerster), aan te wenden als loon, (eiseres) de rechten van
haar werkneemster (heeft) verkort en
haar verplichtingen verzwaard" en "( ... )
vermits de terugbetaling van beroepsonkosten niet aanzien kan worden als loon
een equivalent bedrag aan deze beroepskosten (dient) toegekend als loon,
berekend op 1.414.985 frank, welk bedrag
niet lijkt betwist door (eiseres)" en verweerster eveneens een uitwinningsvergoeding toekent, berekend op grond van
dit toegekende bedrag,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst van 1 maart 1983 het bedrag van de bezoldiging waarop verweerster kon aanspraak maken lastens eise-
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res, gelijk is aan 6,10 % op de verkoop,
bruto bezoldiging, kosten inbegrepen
(" Montant de la remuneration est de
6,10 % sur vente, remuneration brute,
frais compris "); partijen aldus duidelijk
maakten, zoals door het arbeidshof overigens vastgesteld, dat een percentage
van de gerealiseerde omzet het bedrag
uitmaakte van het aan de vertegenwoordigster toekomend loon, de inhoudingen
erop en de beroepsonkosten; de omstandigheid dat de terugbetaling van de beroepsonkosten niet als loon kan worden
aanzien in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, niet wegneemt dat partijen wettig konden over-·
eenkomen dat van een bepaald bedrag,
procentueel berekend op de gerealiseerde omzet bij verkoop, de kosten dienden
te worden afgetrokken om het brutoloon
te bepalen, dat op zijn beurt, na aftrek
van de sociale en fiscale afhoudingen,
het nettoloon zou opleveren; deze berekeningswijze hoegenaamd geen afbreuk
doet aan de rechten van de werknemer,
noch zijn verplichtingen verzwaart, en
derhalve niet kon worden nietigverklaard overeenkomstig artikel 6 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978, volgens welke alle met de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor
zover zij ertoe strekken de rechten van
de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren; het de werknemer immers steeds mogelijk is na te
gaan of het volgens hogerbedoelde berekeningswijze bekomen nettoloon voldoet
aan de eventueel bij wet of collectieve
arbeidsovereenkomst gestelde minima,
en op dit vlak zonodig aanvullende betalingen op te eisen van de werkgever; verweerster overigens zelf in de aide van
hoger beroep instemde " met de opmerking van gedaagde dat het toegelaten is
de kosten op te nemen in de aanslagvoet
voor het berekenen van het commissieloon " (p. 6), doch hierbij opmerkte dat
de aanslagvoet in zulke gevallen meestal
hoger ligt; verweerster dit standpunt uitdrukkelijk herhaalde in de appelconclusie (p. 3, onderaan); het arbeidshof bovendien nalaat te preciseren waarin de
eventuele inkorting van de rechten of
verzwaring van de verplichtingen van de
werknemer zouden bestaan; zodat het arbeidshof ten onrechte hogergenoemde
clausule inzake de berekening van het
aan verweerster toekomend loonbedrag
nietig verklaarde, minstens Uw Hof niet
in de mogelijkheid stelt zijn wettigheidscontrole uit te oefenen nu het arbeidshof
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niet aangeeft waarin de inkorting der
rechten of verzwaring der verplichtingen
van verweerster, grondslag voor de nietigverklaring van de clausule, zouden bestaan (schending van artikel 6 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978), aldus niet alleen een geschil opwerpend dat door de conclusies der partijen was uitgesloten (schending van het
algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de
rechter geen aan de openbare orde
vreemde betwisting mag opwerpen waarvan het bestaan door de conclusies der
partijen uitgesloten wordt}, doch tevens
eiseres' recht van verdediging miskent
(schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging);

Wat het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat de terugbetaling door
eiseres van de door verweerster gemaakte kosten bij het verrichten
van haar arbeid als handelsvertegenwoordigster, niet als loon in de
zin van de Arbeidsovereenkomstenwet kan worden aangezien; dat het
daaruit afleidt dat « (het) beding tot
terugbetaling van de beroepskosten
begrepen in het globale bruto-commissieloon van 6,10 % op het verkoopcijfer » nietig is met toepassir.g
van artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet «daar het ertoe
strekt de rechten van de werkneemster te verkorten of haar verplichtingen te verzwaren »;
Overwegende dat een beding in
een arbeidsovereenkomst wegens
strijdigheid met de Arbeidsovereenkomstenwet of haar uitvoeringsbesluiten, krachtens artikel 6 van die
wet, nietig is, wanneer het de rechten welke die wetgeving aan de
werknemer verleent, inkort of de
verplichtingen welke diezelfde wetgeving hem oplegt, verzwaart;
Overwegende dat, blijkens het arrest, het beding in kwestie bepaalt
hoe het commissieloon waarop verweerster contractueel aanspraak
heeft, wordt berekend;
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Dat de Arbeidsovereenkomstenwet de vaststelling van het verschuldigde commissieloon of de wijze van
berekening ervan niet regelt; dat het
arbeidshof overigens niet vaststelt
met welke wetsbepaling het bedoelde beding strijdig is; dat het niet
volstaat te beslissen dat de gemaakte kosten geen loon zijn in de zin
van de Arbeidsovereenkomstenwet,
zonder tevens vast te stellen dat het
begrip loon die betekenis heeft in
een wetsbepaling die op het beding
toepasselijk is;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
dat het beding de rechten van verweerster inkort of haar verplichtingen verzwaart, derhalve niet naar
recht verantwoordt en artikel 6 van
de Arbeidsovereenkomstenwet schendt
door dit beding nietig te verklaren;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST

BESTAANSVEREISTEN - DUUR - VERBINTENIS
VOOR HET LEVEN - VERBOD - DRAAGWIJDTE.

2° OPENBARE ORDE -

ARBEIDSOVEREENKOMST - VERBINTENIS VOOR HET LEVEN- VERBOD.

1° en 2° Strijdig met de openbare orde

en mitsdien nietig is het beding dat de
uitoefening door de werkgever van het
recht tot eenzijdige beeindiging van de
arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende reden, onmogelijk
maakt (1). (Art. 1780 B.W.; art. 7 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(BROUWER
T. DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. 7494)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over « de vordering tot
betaling van achterstallige commissielonen en betaalde feestdagenvergoeding en eindejaarspremies >>, alsmede over het bedrag van de verschuldigde
uitwinningsvergoeding;
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.
ao september 1991 - a• kamer- Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur·generaal - Advocaten
mrs. Bii.tzler en Claeys Bouuaert.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1990 door het
Arbeidshof te Brussel op verwijzing
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 10 oktober 1988 (2);
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 11a4, 11a5,
lal9, 1a20 en 1a22 van het Burgerlijk
Wetboek, 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 7, a9, § 1, en 82 van de
wet van a juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel 82 zoals
«

van kracht v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 14 december 1984), 97 der
Grondwet, en van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd,
volgens hetwelk de rechter geen aan de
openbare orde vreemde betwisting mag
oproepen die door de conclusies der par{1) Cass., 31 okt. 1975 (A.C., 1976, 287). Zie
Cass., 16 okt. 1969 (A.C., 1970, 167), en 26 juni
1989, A.R. nr. 6644 {A.C., 1988-89, nr. 627).
{2) A.R. nr. 6226 (A.C., 1988-89, nr. 78).
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tijen werd uitgesloten, bekrachtigd door
het artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek en, voor zoveel als nodig, van
deze wettekst zelf,
·.
doordat het Arbeidshof te Brussel in
het aimgevochten arrest eiseres' aanspraken op vergoeding wegens onrechtmatig
ontslag afwijst, en het vonnis van 25 juni
1985 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen bevestigt, onder veroordeling van eiseres tot de kosten, op de gronden dat
"de door partijen op 1 september 1965
ondertekende arbeidsovereenkomst een
arbeidsovereenkomst van bedienden is,
geregeerd door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, alle
verwijzingen naar het "statuut" van het
lekenpersoneel in het vrije gesubsidieerd
onderwijs ten spijt ", dat de "definitieve
of "vaste" benoeming van (eiseres) geen
enkel beding betreffende de duur van de
overeenkomst bevat ", dat "het een overeenkomst voor onbepaalde duur blijft en
niet van bepaalde duur (... ) ", dat "definitieve " of " vaste " benoeming beschouwen als een verbintenis om de als zodanig benoemde personen nooit te ontslaan, een verbintenis voor het leven zou
zijn die strijdig is met artikel 1780 van
het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien het
contract in de mogelijkheid voorziet de
verbintenis uitsluitend om dringende reden te beeindigen (... ) ", dat "het recht
om eenzijdig een einde te maken aan de
arbeidsovereenkomst tot het wezen van
elke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur behoort ", dat "ook voor de
werkgever het verbod van levenslange
binding een dwingend karakter he eft ",
dat, zoals auteur Chris Engels stelt, " de
bepalingen die in het algemeen de vastheid van betrekking regelen voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde
tijd, met evenveel kracht voor de leraren
van het katholiek onderwijs (gelden). Deze bepalingen en enkel deze bepalingen!
De contractuele clausules van het stabiliteitsstatuut die daar conventioneel nog
wat aan wilden toevoegen, gingen te ver
in de beperking van de ontslagmogelijkheden van de werkgever, en moesten
daarom ook als nietig worden aangemerkt ", dat "(eiseres) dan ook ten onrechte aanvoert dat (verweerster) niet
door opzegging een einde kon maken
aan de arbeidsovereenkomst ', dat "bij
de bepaling van de opzeggingstermijn rekening dient gehouden te worden met de
functie van (eiseres), haar leeftijd van 46
jaar op het ogenblik van de opzegging,
haar ancienniteit van 19 jaar, haar jaarwedde van 735.281 frank en haar moge-
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lijkheden om een gelijkwaardige betrekking te vinden ", dat "de eerste rechter
terecht oordeelde dat een opzeggingstermijn van 21 maanden voldoende en gerechtvaardigd was", dat "de bepalingen
van de wet van 3 juli 1978 primeren op
de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst en dat bijgevolg aan
de arbeidsovereenkomst geen andere gevolgen toegekend worden dan deze voorzien door genoemde wet", dat "(eiseres)
tevergeefs vooropstelt dat (verweerster)
de arbeidsovereenkomst niet kon beeindigen door opzegging ", dat "de vastheid
van betrekking ", waarover (eiseres) het
heeft in haar besluiten, uitsluitend de
wettelijke vastheid van betrekking is zoals die is bepaald in de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zodat (verweerster) wel degelijk
een einde kon stellen aan de arbeidsovereenkomst van (eiseres) door opzegging op 21 september 1984 met inachtneming van een opzeggingstermijn van 21
maanden",
terwijl, eerste onderdeel, zoals door eiseres voor het arbeidshof aangevoerd, op
1 september 1965 tussen haar en verweerster en arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur tot stand kwam, met
proefperiode, waarbij zij als studiemeester-opvoeder in dienst werd genomen;
dat de "voorlopige benoeming ", die twee
jaar van kracht was, op 11 mei 1967 omgezet werd in een " vaste benoeming ",
ingaande op 1 september 1967; dat op 9
december 1967 een addendum aan de bestaande overeenkomst werd toegevoegd
waardoor het zogenaamde " stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut van het
gesubsidieerd onderwijzend en administratief lekenpersoneel van de vrije gesubsidieerde onderwijsinrichtingen" van
24 maart 1965 en 22 juni 1966, toepasselijk werd tussen partijen; de omstandigheid dat het koninklijk besluit van 8
april 1965, waarbij genoemd stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut verbindend werd verklaard, bij arrest van 30
november 1967 van de Raad van State
vernietigd werd, niet wegneemt dat bedoeld statuut als contractuele bepalingen
tussen partijen kon worden opgenomen;
het partijen immers vrijstaat hun arbeidsrechtelijke relatie, onder eerbiediging van de wetten van openbare orde
en van dwingend recht, vrij te regelen;
het Arbeidshof te Antwepen in zijn arrest van 25 september 1987 overwoog,
zonder op dit punt te zijn vernietigd door
het arrest van Uw Hof van 10 oktober
1988, dat door het vernietigingsarrest
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van de Raad van State " weliswaar de reglementaire kracht aan de beslissing van
(het Nationaal Paritair Hoofdcomite van
het gesubsidieerd vrij onderwijs) werd
ontnomen, maar zulks niet belet dat het
voormeld statuut de waarde bezit van
een conventionele bepaling tussen partijen, in zoverre door deze bepalingen niet
wordt afgeweken van de dwingende bepalingen van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten "; verweerster in
haar conclusie voor het Arbeidshof te
Brussel (eerste conclusie p. 3) verwees
naar haar conclusies genomen voor het
Arbeidshof te Antwerpen, waarin zij duidelijk de rechtskracht en de gelding van
het tussen partijen erkende stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut aanvaardde; zodat het arbeidshof, in zoverre het
oordeelt dat de bepalingen van de wet
van 3 juli 1978 primeren op de bepalingen van het genoemde statuut, en bijgevolg aan de arbeidsovereenkomst geen
andere gevolgen kunnen toegekend worden dan deze voorzien door genoemde
wet, niet alleen de verbindende kracht
van de tussen partijen gesloten overeenkomst miskent (schending van artikelen
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek), doch bovendien het gezag van gewijsde miskent dat verbonden bleef aan
de niet vernietigde beslissing van het Arbeidshof te Antwerpen van 25 september
1987 (schending van artikelen 23, 24 en
25 van het Gerechtelijk Wetboek), en
tenslotte een geschil opwerpt dat door de
conclusies der partijen was uitgesloten
(schending van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd,
volgens hetwelk de rechter geen aan de
openbare orde vreemde betwisting mag
opwerpen die door de conclusies der partijen was uitgesloten), en derhalve niet
wettig eiseres' aanspraken op vergoeding kon afwijzen;

tweede onderdeel, in zoverre de beslissing van het arbeidshof aldus moet worden opgevat dat de bepalingen van het
tussen partijen aanvaarde zogenaamde
stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut
in beginsel wei toepasselijk konden zijn,
doch ingevolge strijdigheid met bepalingen van het burgerlijk recht en het arbeidsrecht als nietig moeten worden aanzien, dient te worden vastgesteld dat,
zoals door verweerster zelf erkend (door
bevestiging van haar conclusies genemen voor het Arbeidshof te Antwerpen),
overeenkomstig artikel 12 van het zogenaamd stabiliteitsstatuut en disciplinair
statuut de werkgever na een eerste pe-

Nr. 56

riode van twee jaar tewerkstelling, kan
overgaan tot een definitieve benoeming;
overeenkomstig artikel 13 van dezelfde
overeenkomst de inrichtende macht
slechts een einde kan maken aan de definitieve benoeming door toepassing van
de tuchtrechtelijke sancties houdende afzetting of terugkeer tot de voorlopige benoeming; zoals door eiseres in haar beroepsconclusie aangevoerd (p. 5, punt 4)
het beding waarbij de werkgever verzaakt aan zijn recht de arbeidsovereenkomst te doen eindigen door opzegging,
niet strijdig is, noch met artikel 1780 van
het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk
men zijn diensten slechts voor een tijd
of voor een bepaalde onderneming kan
verbinden, noch met artikel 7 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, volgens hetwelk de arbeidsovereenkomst gesloten wordt hetzij
voor bepaalde tijd of voor een duidelijk
omschreven werk, hetzij voor onbepaalde tijd (eerste lid), en zij nooit voor het
leven kan worden gesloten (tweede lid);
noch artikel1780 van het Burgerlijk Wethoek, noch artikel 7 van de Arbeidsovereenkomstenwet van openbare orde zijn
en overeenkomstig artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
slechts de bedingen die strijdig zijn met
de wet of haar uitvoeringsbesluiten kunnen worden nietig verklaard voor zover
zij ertoe strekken de rechten van de
werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren; zowel artikel 1780
van het Burgerlijk Wetboek, als artikel 7
van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat
er de specificatie van is, ertoe strekken
in het voordeel van diegene die zijn arbeidsprestaties aanbiedt, te verhinderen
dat door een levenslange verbintenis tot
het leveren van arbeidsprestaties de
werknemer zich aan een verkapte vorm
van slavernij zou onderwerpen; deze bepalingen derhalve dwingend zijn in het
voordeel van de werknemer; een en ander niet verhindert noch onmogelijk
maakt dat de werkgever zich ertoe kan
verbinden een werknemer "vast" in
dienst te nemen of te houden, dat wil
zeggen minstens tot aan de pensioengerechtigde leeftijd tewerk te stellen, afgezien van de eventuele mogelijkheid tot
gemeenrechtelijke ontbinding van de
overeenkomst of ontslag wegens dringende reden, zodat het arbeidshof niet
wettig kon oordelen dat de zogenaamde
"vaste" benoeming van de onderwijskracht, strijdig zou zijn met artikel 1780
van het Burgerlijk Wetboek of met artikel 7 van de Arbeidsovereenkomstenwet,

Nr. 57

dat het in deze artikelen opgenomen verbod tot levenslange arbeidsrechtelijke
binding, ook dwingend zou zijn voor de
werkgever en derhalve de nietigheid van
het litgieuze beding diende te worden
uitgesproken (schending van artikelen 6
en 7 van de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978 en van artikel 1780 van
het Burgerlijk Wetboek}, derhalve niet
wettig vermocht eiseres' aanspraken op
vergoeding als ongegrond af te wijzen;

...............
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))

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de arbeidsovereenkomst
tussen partijen onder de toepassing
valt van de Arbeidsovereenkomstenwet en dat de bepalingen van die
wet voorrang hebben op de bepalingen van het in het middel bedoelde
« statuut »; dat het arrest daaraan
toevoegt dat aan de overeenkomst
geen andere gevolgen kunnen worden toegekend dan die welke voormelde wet bepaalt;
Dat het arrest, zoals ook uit de
context blijkt, aldus aanneemt dat
het « statuut » als collectieve arbeidsovereenkomst gelding kan hebben tussen partijen voor zover het
niet strijdig is met dwingende wetsbepalingen;
Overwegende dat strijdig is met
de openbare orde en mitsdien nietig
is het beding dat de uitoefening
door de werkgever van het recht tot
eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende reden, onmogelijk
maakt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat zo de definitieve benoeming, bepaald in het « statuut », zou
worden beschouwd « als een verbintenis om de als zodanig benoemde
persoon nooit te ontslaan », die benoeming « een verbintenis voor het
leven zou zijn die strijdig is met artikel 1780 van het Burgerlijk Wethoek, zelfs indien het contract in de
mogelijkheid voorziet de verbintenis
uitsluitend om dringende redenen te
beeindigen »;

Dat het arrest wettig beslist dat
het bedoelde beding, aldus begrepen, nietig is;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
30 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en De Gryse.

Nr. 57
3•

KAMER -

30 september 1991

CASSATIEMIDDELEN -

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING - BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER - GEEN UITSPRAAK IN HOGER BEROEP.

Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen een beslissing van de
eerste rechter waartegen in hager beroep niet is opgekomen en waarover
de appelrechter geen uitspraak heeft
gedaan (1).

(1) Zie Cass., 18 sept. 1969 (A.C., 1970, 59), en
24 mei 1978 (A.C., 1978, 1129).
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(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKEN T. BOUZ!AN)

(A.R. nr. 7514)

30 september 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijkhzidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Verbist.

Nr. 58
3"

KAMER -

30 september 1991

WERKLOOSHEID -

BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSU!TKERING SAMEN\'1'0NENDEN - VERVANGINGSINKOMEN - BEROEPSZIEKTENVERGOEDING.

De beroepsziektenvergoeding wegens arbeidsongeschiktheid is een vervangingsinkomen in de zin van art. 83ter,
§ 1, MB. 4 juni 1964, gew. MB. 11 aug.
1986.

Nr. 58

beschouwd, alle inkomens toegekend in vervanging van een
beroepsinkomen »;
Overwegende dat arbeids~nge
schiktheidsuitkeringen vervangmgsinkomens zijn die worden toegekend
wegens loon- of inkomensderving
als gevolg van het lichamelijk of
geestelijk niet in staat zijn om arbeid te verrichten;
Dat een vergoeding die, zoals de
beroepsziektenvergoeding,
wordt
toegekend
wegens
arbeidsongeschiktheid, haar aard van arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verliest,
wanneer de aanspraak op de vergoeding niet door het werkelijk geleden
loon- of inkomstenverlies wordt bepaald, maar door het verlies van het
vermogen om door arbeid een inkomen te verwerven;
Dat een beroepsziektenvergoeding
wegens arbeidsongeschiktheid derhalve een vervangingsinkomen is in
de zin van artikel 83ter, § 1, eerste
lid, van het ministerieel besluit van
4 juni 1964;
Dat het arbeidshof deze bepaling
schendt door te oordelen dat de beroepsziektenvergoeding geen vervangingsinkomen is, op de enkele
grand dat deze vergoeding een schadeloosstelling is voor het verlies van
het vermogen om door arbeid een
inkomen te verwerven;
Dat het middel gegrond is;

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. VRANKEN)
ARREST

(A.R. nr. 7530)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1990 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat, luidens artikel
83ter, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake
werkloosheid, gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 augustus 1986,
« als vervangingsinkomens (worden)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.

Nr. 59
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30 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Simont en

Nr. 60
2•

KAMER -

1 oktober 1991

Hutzler.
VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - BETEKENING - TEGEN
DE VERZEKERAAR INGESTELDE VORDERING
TOT TUSSENKOMST EN BINDENDVERKLARING - CASSATIEVERKLARING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE.

Nr. 59
3•

KAMER -

30 september 1991

Het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing over de door hem tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot · tussenlwmst en bindendverklaring van het vonnis, is niet ontvankelijk als het niet is betekend aan de
partij tegen wie het is gericht (art. 418
Sv.) (1).

1° DIENSTPLICHT -

{VANDEBEEK MICHEL
T. N.V. DE BELGISCHE BIJSTAND)

MILITIERECHTSCOLLEGES - RECHTSPLEGING - HERKEURINGSRAAD - INOBSERVATIESTELLING - GEEN
NIEUWE OPROEPING - SCHRIFTELIJK VERWEER EN INDIENEN VAN STUKKEN.

2o RECHT

VAN

VERDEDIGING

DIENSTPLICHT HERKEURINGSRAAD
INOBSERVATIESTELLING GEEN NIEUWE
OPROEPING - SCHRIFTELIJK VERWEER EN
INDIENEN VAN STUKKEN.

(A.R. nr. 4657)
1 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C.

Coomans, Hasselt.

1° en 2° De dienstplichtige die met toepassing van artikel 45, § 3,

Dienstplichtwet na zijn inobservatiestelling niet opnieuw door de herkeuringsraad wordt opgeroepen om te verschijnen, kan zijn verweer schriftelijk
voeren en de stukken indienen die hij
dienstig acht (1).
(G... )

Nr. 61
2•

KAMER -

1 oktober 1991

(A.R. nr. M 780 N)
30 september 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal.

Noot arrest nr. 59:
(1) Zie Cass., 11 sept. 1989, A.R. nr. M 712 N
(A.C., 1989-1990, nr. 20).

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM VAN DE BETEKENING - BEWIJS.

B1j zifn toetsing of de b1j art. 418 Sv. vereiste betekening van het cassatieberoep aan de partif tegen wie het geNoot arrest nr. 60:
(1) Cass., 23 mei 1984, A.R. nr. 3505 (A.C.,
1983-84, nr. 538).
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richt is, werd gedaan, slaat het Hof
geen acht op een eenvoudige fotokopie
van het exploot (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. DECEUNINCK)

van inbeschuldigingstelling ter kennis
te brengen van de verdachte of zijn
raadsman; evenmin is vereist dat de
geschreven vordering van de procuI"eur-generaal v66r de terechtzitting
van de kame!" van inbeschuldigingstelling aan de vei"dachte of zijn I"aadsman woi"dt medegedeeld (1).

ARREST

(A.R. nr. 5470)

(VAN DE MAELE F.)

1 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - GelijkJuidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal.

ARREST

Nr. 62
2• KAMER - 1 oJdoben- 1991

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT INVRIJHEIDSTELLING - BETEKENING.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VORDERING VAN HET O.iVI. MOTIVERING - MEDEDELING.

1o Een beslissing van de raadkamer die
de vrijlating van de verdachte beveelt,
dient aan deze laatste niet te worden
betekend.
2° Het openbaar ministerie is niet ver-

plicht de redenen van zijn hager beroep tegen een beslissing van de raadkamer tot niet-handhaving van de
voorlopige hechtenis schriftelijk of
v66r de terechtzitting van de kamer

Noot arrest nr. 61 :
(1) Cass., 4 nov. 1986, A.R. nr. 297 (A.C.,
1986-87, nr. 141).

(A.R. nr. 5991)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over de vierde grief die hierop
neerkomt dat « het openbaar ministerie de beschikking van de raadkamer diende te betekenen overeenkomstig de wet van 20 juli 1990 » en
« het Parket een foutieve betekening van de beslissing van de raadkamer van 5 september 1991 heeft
gedaan aan (eiser) en een foutieve
beslissing heeft medegedeeld », wat
« bovendien een schending uitmaakt
van de rechten van de verdediging
en ten minste een laakbare handeling is »;
Overwegende dat de wet betreffende de voorlopige hechtenis noch
enige andere wetsbepaling vereisen
dat een beslissing zoals te dezen inhoudende « dat verdachte onmiddellijk zal vrijgelaten worden zo hij
niet aangehouden is om andere redenen », betekend zou worden aan
eiser;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, ook niet
blijkt dat die beschikking betekend
werd aan eiser;
Noot arrest nr. 62:
(1) Zie : Cass., 18 dec. 1990, A.R. nr. 5135
(A.C., 1990-91, nr. 210).

Nr. 63
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Dat eiser niet aangeeft hoe de
ontstentenis van betekening een
miskenning zou uitmaken van zijn
recht van verdediging;
Dat de grief niet kan worden aangenomen;
Over de vijfde grief die luidt als
volgt : « Door de houding van het
openbaar ministerie komen klaarblijkelijk nogmaals de rechten van
de verdediging in het gevaar, daar
het openbaar ministerie de redenen
weigert vrij te geven (... ) waarom de
beschikking van de raadkamer zou
moeten bestreden worden >> doordat
« de heer procureur-generaal een
schriftelijke vordering heeft opgesteld van 10 september 1991 (... ),
waarin op geen enkele wijze een
motivering gegeven wordt waarop er
hoger beroep werd aangetekend tegen de beschikking van 5 september
1991 »;
Overwegende dat geen wetsbepaling het openbaar ministerie verplicht de redenen van het hoger beroep, weze het schriftelijk of voorafgaandelijk aan de terechtzitting, ter
kennis te brengen van eiser, zoals
evenmin is vereist dat de geschreven vordering van de procureur-generaal v66r de terechtzitting aan de
verdachte zou worden medegedeeld;
Dat eiser niet nader preciseert
hoe zijn recht van verdediging hierbij zou zijn miskend;
Dat de grief mitsdien niet kan
worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

1 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. Anciaux, Brussel.

Nr. 63
2• KAMER - 2 oktober 1991

1° STRAF -

SAMENLOOP - MEERDAADSE
- MEERDAADSE SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN WAARVAN TEN MINSTE EEN EEN MISDAAD IS.

2° STRAF -

SAMENLOOP -

EENDAADSE -

BEGRIP.

1° De regels van de artt. 61 en 62 Sw.

hebben betrekking op de meerdaadse
samenloop van misdrijven waarvan op
zijn minst een een misdaad is; voor de
toepassing van die regels blijkt de definitieve kwalificatie van het vervolgde
feit uit de in laatste aanleg wettelijk
opgelegde straf (1).

2° Wanneer wegens bepaalde feiten een
definitieve veroordeling tot een correctionele straf is uitgesproken, en andere, v66r die gepleegde feiten, die eveneens wanbedrijven zijn, niet uit een
zelfde opzet voortvloeien, kan op die
feiten onderling geen toepassing worden gemaakt van de in art. 65 Sw. vervatte regel.

(1) Zie Cass., 18 jan. 1932 (Bull., en Pas.,
1932, I, 37), en 1 juli 1940 (A.C., 1940, 71).

Nr. 64

HOF VAN CASSATIE

116
(DODION)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9063)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over de middelen,

Overwegende dat de in de artikelen 61 en 62 van het Strafwetboek
bepaalde regels betrekking hebben
op de meerdaadse samenloop van
misdrijven waarvan er op zijn minst
een een misdaad is;
Overwegende dat de definitieve
kwalificatie van het vervolgde feit
blijkt uit de straf die in laatste aanleg wettelijk is uitgesproken;
Dat, in zoverre, de middelen falen
naar recht;

antwoorden op eisers conclusie, die
derhalve niet langer ter zake dienend was;
Overwegende dat, in zoverre, 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; verwijst eiser in de kosten.
2 oktober 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. A. Bernard, Luilc.

Overwegende dat bovendien, wanneer wegens bepaalde feiten een definitieve veroordeling is uitgesproken tot een correctionele straf en
andere, v66r die beslissing gepleegde feiten, die eveneens wanbedrijven zijn, niet uit hetzelfde strafbaar
opzet voortvloeien, ten aanzien van
die feiten geen toepassing kan worden gemaakt van de in artikel 65
van het Strafwetboek vervatte regel;
Overwegende dat het arrest, met
aanneming van de motivering van
de eerste rechter, beslist dat de feiten, waaronder een gecorrectionaliseerde misdaad voorkomt en waarvoor eiser is veroordeeld tot een
enkele gevangenisstraf van drie
jaar, en het ten laste gelegde wanbedrijf dat v66r die veroordeling is
gepleegd niet voortvloeien uit een
en hetzelfde opzet;
Oven"'egende dat de appelrechters, nu zijn hun beslissing regelmatig hadden gemotiveerd door die
overweging waartegen eiser niet opkomt, niet verplicht waren anders te

Nr. 64

ze
10

KAMER -

2 oktobel' 1991

HOF VAN ASSISEN -

LING VAN HET HOF VAN HET O.M.

SAMENSTELTEGENWOORDIGHEID

2° OPENBAAR MINISTERIE
VAN ASSISEN HET O.M.

HOF
TEGENWOORDIGHEID VAN

1° en 2° De procureur-generaal bij het
hoi van beroep of zijn substituut moet
de debatten van het hoi van assisen

Nr. 75
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Dat het vonnis nergens antwoordt
op dat duidelijk en omstandig verweermiddel waarin een objectief en
controleerbaar gegeven wordt aangevoerd;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;

Bij ontstentenis van betwisting omtrent
de wetsbepaling tot strafbaarstelling
van het feit waarop de burgerlijke
rechtsvordering is gegrond, behoeft de
rechter die alleen over de burgerlijke
belangen beslist, die wetsbepaling niet
aan te wijzen (1). (Art. 97 Gw.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN E.A. T. NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST ( v·ertaJing)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de
helft van de kosten ten laste van de
Staat en veroordeelt verweerder in
de andere helft; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
9 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. B.
Dewulf, Brussel.

Nr. 75
2•

KAMER -

9 oktober 1991

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
RECHTSVUJ{DERING - GKUNDSLAG - MISDRIJF - WETSBEPALING - AANWIJZING VERPLICHT!NG VAN DE RECHTER - GRENS.

(A.R. nr. 9083)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 163
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest, na het
verval van de tegen eerstgenoemde eiser
ingestelde strafvordering te hebben vastgesteld, aileen de civielrecht~lijke vorderingen van de verweerders gegrond verklaart en zich daartoe uitsluitend baseert
op de artikelen 185 van het Wetboek van
Strafvordering, 1382 van het Burgerlijk
Wetboeken 24 van de wet van 15 juni
1935,
terwijl naar het vereiste van artikel
163 van het Wetboek van Strafvorderingde beslissing van de strafrechter, zelfs
als hij enkel uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering, slechts naar
recht met redenen is omkleed als zij de
wetsbepaling vermeldt die het feit strafbaar stelt op grond waarvan die civielrechtelijke vordering gegrond wordt verklaard; het bestreden arrest derhalve
niet naar recht en niet regelmatig met.
redenen is omkleed :

Overwegende dat bij ontstentenis
van betwisting over de wetsbepaling
die het feit strafbaar stelt waarop
de civielrechtelijke vordering gegrond is, de rechter, die enkel uitspraak doet over de burgerlijke belangen, niet verplicht is die wetsbepaling te vermelden;
(1) Zie Cass., 11 maart 1974 (A.C., 1974, 750),
en 21 maart 1977 (ibid., 1977, 782).
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Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt ieder van
de eisers in de kosten van zijn voorziening.
9 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en De Bruyn.

door middel van dagvaardingen die zowel door gerechtsdeurwaarders als
door ambtenaren van de administratie
kunnen worden uitgebracht. (Artt. 281
en 324 Douane- en Accijnzenwet [K.B.
van 18 juli 1977, bekrachtigd bij wet
van 6 juli 1978, art. 1]. wetsbepalingen
gecoordineerd bij art. 43 K.B. van 3
april 1953; art. 22 wet van 28 dec.
1983.)
(NGANDU
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9090)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, aangevoerd in de memarie waarvan een door eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht:

Nr. 76
2•

KAMER -

9 oktober 1991

1° GEESTRIJKE DRANKEN -

SLIJTERIJ VERGUNNINGSRECHT GEGISTE
DRANKEN - SLIJTERIJEN - OVERTREDINGEN - VERVOLGING - DAGVAARDING VORMEN.

2° DAGVAARDING

STRAFZAKEN GEESTRIJKE DRANKEN - SLIJTERIJ - VERGUNNINGSRECHT - GEGISTE DRANKEN SLIJTERIJEN - OVERTREDINGEN - VERVOLGING - VORMEN.

1°

en 2° De rechtsvorderingen wegens
overtreding van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
en van de wet betreffende het verstrekken van sterke drank en het vergunningsrecht worden, overeenkomstig
het Wetboek van Strafvordering, voor
de correctionele rechtbanken gebracht

Overwegende dat krachtens de artikelen 43 van het koninklijk besluit
van 3 april 1953 tot samenordening
van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken en 22
van de wet van 28 december 1983
betreffende het verstrekken van
sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, op de overtredingen
van die bepaling inzonderheid die
bepalingen van de algemene wet inzake douane en accijnzen van toepassing zijn welke betrekking heb- ·
ben op de wij ze van ins telling van
vervolgingen;
Dat, krachtens de artikelen 281 en
324 van die algemene wet, de vorderingen wegens overtreding inzake
douane en accijnzen overeenkomstig
het Wetboek van Strafvordering voor
de correctionele rechtbanken worden gebracht door middel van dagvaardingen die zowel door gerechtsdeurwaarders als door ambtenaren
van de administratie kunnen worden uitgebracht;
Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 77
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - TAALGEBRUIK - TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING - IN DIE TAAL GESTELDE
STUKKEN- VERTALING- VERZOEK VAN DE
VERDACHTE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - WEIGERING
- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

1°, 2° en 3° Noch de Wet Voorlopige

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en P. Coessens, Brussel.

Hechtenis 1990, noch art. 22 Taalwet
Gerechtszaken, noch art. 5.4, E. V.R.M.
bepalen dat de stukken van het dossier moeten worden vertaald op verzoek van een gehechte verdachte, die
is opgeroepen om te verschijnen v66r
het onderzoeksgerecht dat over de
handhaving van zijn voorlopige hechtenis uitspraak zal doen.
4° Naar recht verantwoord is de beslis-

sing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis van een verdachte, weigert
in te gaan op het verzoek van die verdachte om vertaling van de stukken
van het dossier, wanneer uit de rechtspleging blijkt dat het dossier gedurende twee dagen ter beschikking is gehouden van de verdachte en van zijn
raadsman en dat die raadsman op de
terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling in de taal van de
rechtspleging is gehoord « in zijn middelen en verklaringen » voor verdachte, nadat laatstgenoemde zelf in persoon, met bijstand van een talk, was
gehoord. (Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

Nr. 77
(ROYEN)

2•

KAMER -

9 oktober 1991
ARREST ( verta]ing)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - TAALGEBRUIK - TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING - IN DIE TAAL GESTELDE
STUKKEN - VERTALING.

2° TAALGEBRUIK-

GERECHTSZAKENIN HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING- IN DIE TAAL GESTELDE STUKKEN - VERTALING.

3° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 5.4
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - TAALGEBRUIK - TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING - IN DIE TAAL GESTELDE
STUKKEN - VERTALING.

(A.R. nr. 9397ter)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 796, op 26 september
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 op 8 oktober 1991
door de eerste voorzitter van het
Hof gewezen beschikking waarbij
wordt beslist dat de rechtspleging
ter zitting in het Frans zal worden
gevoerd;
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Over het middel, aangevoerd in de memarie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht:

Overwegende dat, enerzijds, artikel 21 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis
geen verband houdt met de bestreden beslissing die geen uitspraak
doet over de handhaving van de
hechtenis van eiser binnen vijf dagen na het verlenen van het tegen
hem uitgevaardigde bevel tot aanhouding;
Dat het middel, in zoverre het de
schending van die wetsbepalingen
aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende
dat,
anderzijds,
geen van de in het middel aangewezen artikelen bepaalt dat de stukken
van het dossier moeten worden vertaald op verzoek van de verdachte,
gedetineerde, die opgeroepen is om
te verschijnen voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak zal doen over
de handhaving van diens voorlopige
hechtenis;
Dat, in dat opzicht, het middel, in
zoverre het ontvankelijk is, faalt
naar recht;
Overwegende dat voor het overige
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het
dossier, overeenkomstig artikel 22,
derde lid, van de bovengenoemde
wet van 20 juli 1990, gedurende twee
dagen ter beschikking is gehouden
van de verdachte en van zijn raadsman, en dat op de terechtzitting van
de kamer van inbeschuldigingstelling van 25 september 1991, waarop
het onderzoek van de zaak in het
Duits geschiedde, de raadsman van
eiser in die taal werd gehoord << in
zijn middelen en verklaringen »
voor eiser, nadat laatstgenoemde
zelf « in persoon, met de bijstand
(van een) tolk in het Frans was gehoord »;
Dat derhalve de door het m.iddel
bekritiseerde beslissing naar recht
is verantwoord;
Dat, in zoverre, het middel niet
kan worden aangenomen;

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M.
Merodio, Luik.

Nr. 78
1e
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VERZET -

10 oldober 1991

BURGERLIJKE ZAKEN VAN VERZET- MOTIVERING.

AKTE

In burgerlijke zaken moet de motivering
van een akte van verzet, in de regel,
betrekking hebben op de zaak zelf, zodat de verweerder reeds bij de verschijning op de terechtzitting kennis
kan nemen van de middelen tot verzet
en nutteloze verdagingen kunnen
worden vermeden (1). (Art. 1047, vierde lid, Ger. W.)
(1) Zie A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, 2de uitg., biz. 484, nr. 722; E. Gm en
A.M. STRANART, « Examen de jurisprudence ''•
Droit judiciaire prive, R.C.J.B., 1974, biz. 581,
nr. 101; J. VAN COMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence "• in Droit judiciaire prive,
R.C.J.B., 1987, biz. 125, nr. 10.
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(DUMONT T. WALLEMACQ, BRACKE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9124)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 mei 1990 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 1047, vierde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis zegt dat
de akte van verzet nietig is, inzonderheid op grand « dat de (verweerders)
aanvoeren dat de akte van verzet niet
met redenen is omkleed als vereist bij
artikel 1047, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek; dat uit de lezing van het
exploot van verzet blijkt dat die grief gegrond is; dat immers het zonder meer
aanwijzen van de omstandigheden die
het verstek zouden uitleggen of rechtvaardigen, de gewone vage ontkenning
van iedere verbintenis of de onduidelijke
bewering dat de uitgesproken veroordeling niet gegrond zou zijn, niet voldoen
aan de vereisten van artikel 1047, vierde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat dilatoire beroepen wil ontmoedigen en de
verweerder op verzet in staat wil stellen
onverwijld zijn verweer te voeren (verplichting binnen de maand te antwoorden op de tot staving van het verzet aangevoerde grieven) (zie Fettweis, Manuel
de procedure civile, Luik, Rechtsfak.,
1985, nr. 722, blz. 485) »,
terwijl het exploot van verzet als volgt
met redenen was omkleed : « dat (de verweerders) hebben gemeend een vonnis
te moeten bekomen zonder rekening te
houden met de tussenkomst van de huidige raadsman (van eiser), waardoor zij
het recht van verdediging miskennen;
dat helemaal niet is geantwoord op (eisers) conclusie, zodat de motivering van
het vonnis, dat het hager beroep niet zou
zijn geschraagd, niet voor voldoende kan
worden gehouden; dat het recht van verdediging vereist dat over alle stukken
van het dossier een tegensprekelijk debat wordt gevoerd >>; eiser bijgevolg tegen het op verzet gewezen vonnis aanvoerde dat zijn recht van verdediging
werd miskend en dat artikel 97 van de
Grondwet werd geschonden omdat zijn
conclusie niet werd beantwoord; die mo-
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tivering dus niet bestond in het aanwijzen van omstandigheden die het verstek
zouden uitleggen of rechtvaardigen en
evenmin uit een gewone vage ontkenning of een onduidelijke bewering dat de
uitgesproken veroordeling niet gegrond
zou zijn;
eerste onderdeel, het vonnis, indien
het het exploot van verzet uitlegt in die
zin dat het aileen de omstandigheden
aanwijst die het verstek zouden uitleggen of rechtvaardigen en dat het aileen
een gewone vage ontkenning van elke
verbintenis ten aanzien van de verweerders bevat of de onduidelijke bewering
dat de uitgesproken veroordeling niet gegrond is, dat exploot van verzet uitlegt
op een wijze die onverenigbaar is met de
bewoordingen, de betekenis en de draagwijdte ervan en bijgevolg de bewijskracht ervan miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, bijgevolg, artikel
1047, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt dat bepaalt dat aileen
het exploot dat niet de middelen van de
eiser in verzet bevat, nietig is;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, uit
het middel volgt dat eiser het bestreden vonnis niet verwijt dat het
beslist dat de akte van verzet een
bewering bevat die daarin niet voorkomt en evenmin dat het een bewering niet bevat die daarin voorkomt;
Dat het middel het bestreden vonnis alleen verwijt dat het de genoemde akte uitlegt op een wijze
die geacht wordt tegenstrijdig te
zijn met de in het middel voorgestelde uitlegging; dat die grief geen miskenning van de bewijskracht van de
akte uitmaakt;
Overwegende dat, anderzijds, de
bij artikel 1047, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek vereiste motivering van de akte van verzet, in de
regel betrekking moet hebben op de grond van de vordering zodat verweerder kennis kan nemen van de
middelen van verzet vanaf de verschijning op de terechtzitting en
nutteloos uitstel kan worden vermeden;
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Overwegende dat de appelrechter
uit de in het middel weergegeven
beschouwingen van de akte van verzet heeft kunnen afleiden dat die
akte niet naar recht met redenen
was omkleed;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 861, 1047, vierde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,

Overwegende dat geen enkele
overweging van het bestreden vonnis de in het middel weergegeven
conclusie van eiser beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder het tweede onderdeel van het eerste middel
te moeten onderzoeken dat tot geen
ruimere vernietiging kan leiden,
vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre het zegt dat de akte van
verzet nietig is en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd vonnis; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, zitting houdend in hoger beroep.
10 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Draps en Verbist.

Nr. 79

1e

KAMER -

10 oktober 1991

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT STAAT EN OVERHEID - GEMEENTE - WEGEN
- RIJKSWEG- VEILIGHEID VAN DE WEGGEBRUIKERS.

2° WEGEN -

VEILIGHEID VAN DE WEGGEBRUIKERS - BEVEILIGINGSVERPLICHTING VERPLICHTING VAN DE GEMEENTEOVERHEID.

3° GEMEENTE -

WEGEN - RIJKSWEG VEILIGHEID VAN DE WEGGEBRUIKERS - BEVEILIGINGSVERPLICHTING.

1°, 2° en 3° De gemeenteoverheid moet,

tenzij een vreemde oorzaak die haar
niet kan worden aangerekend haar
belet haar beveiligingsverplichting na
te komen, op haar grondgebied de veiligheid van het verkeer in de straten
]J.andhaven, zelfs op aan de Staat toebehorende wegvakken, en de nodige
maatregelen bevelen om het verkeer
opnieuw mogelijk te maken wanneer
de veiligheid van de weggebruikers er
niet meer verzekerd is (1). (Artt. 1382,
1383 B.W.)
(WAALSE GEWEST, BELGISCHE STAAT
T. GEMEENTE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER)

HET HOF;- ...

Over het middel : schending van de artikelen 50 van het decreet van 14 december 1789 betreffende de inrichting van de
gemeentebesturen, 3, 1°, van titel XI van
het decreet van 16-24 augustus 1790 op
de rechterlijke organisatie, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest zegt dat verweerster
geenszins aansprakelijk is op grond : « ...
dat te dezen de fout niet ligt in de bebakening van de verkeersbelemmering ... ,
maar in de nalatigheid van de met het
beheer van de weg 414 belaste Staat in
de uitvoering van een opdracht die uitsluitend te zijnen laste viel, te weten het
(1) Cass., 21 mei 1987, A.R. nr. 7610 (A.C.,
1986-87, nr. 564).
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verhelpen van een toestand die gevaarlijk was, zoals uit vroegere ongevallen
was gebleken », en bijgevolg de rechtsvordering tot vrijwaring van de Belgische Staat tegen verweerster afwijst,
terwijl artikel 50 van het decreet van
14 december 1789 bepaalt dat het gemeentegezag de inwoners moet verzekeren van het voordeel van een goed bestuur, namelijk de reinheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op straten,
en naar luid van artikel 3, 1°, van titel
XI van het decreet op de rechterlijke organisatie van 16-24 augustus 1790, de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten worden toevertrouwd : alles wat verband houdt met een veilig en vlot
verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen;
en terwijl de verplichting om te zorgen
voor de veiligheid van het verkeer op de
gedeelten van de openbare wegen die
door de gemeente lopen, blijft bestaan
ook als zij op die wegen niet de po!itie
over het wegverkeer uitoefent; die verp!ichting algemeen is en niet beperkt
blijft tot de bebakening van de verkeersbelemmeringen; het arrest bijgevolg niet
wettig kon beslissen dat de verplichting
om de gevaarlijke toestand van de weg
te verhelpen uitsluitend op de Belgische
Staat rustte, op grond dat hij alleen het
gevaarlijk karakter van de hem toebehorende seinpaal diende te verhelpen, nu
de gemeente de verkeersbelemmeringen
alleen dient te bebakenen als zij daartoe
in staat is (schending van aile in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen):

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het ongeval is gebeurd op
het grondgebied van de gemeente
Fexhe-le-Haut-Clocher, maar op een
rijksweg, en te wijten is aan een
verkeersbelemmering, te weten een
verplaatsbare seinpaal, waarover
een aangestelde van de Staat toezicht uitoefende, terwijl een grotere
voorzichtigheid bij het vastzetten
van die paal in de bodem het ongeval had kunnen voorkomen; dat het
arrest, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring van eiser tegen de verwerende gemeente, erop
wijst dat, hoewel de gemeenteoverheid ingevolge de decreten van 14
december 1789 betreffende de in-
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richting van de gemeentebesturen
en van 16-24 augustus op de rechterlijke organisatie moet zorgen voor
de veiligheid van het verkeer in de
straten, de fout te dezen niet ligt in
de bebakening van de verkeersbelemmering maar in de nalatigheid
van de Staat, die belast was met het
beheer van de bewuste weg en die
de opdracht, die uitsluitend te zijnen laste viel, te weten het verhelpen van een toestand die gevaarlijk
was, zoals uit vroegere ongevallen
was gebleken, niet heeft uitgevoerd;
dat het bijgevolg beslist dat die vordering tot vrijwaring niet gegrond
is;
Overwegende dat de gemeenteoverheid, tenzij een vreemde oorzaak die haar niet kan worden aangerekend haar belet haar beveiligingsverplichting na te komen, op
haar grondgebied de veiligheid van
het verkeer in de straten moet
handhaven, zelfs op aan de Staat
toebehorende wegvakken, en de nodige maatregelen bevelen om het
verkeer opnieuw mogelijk te maken
wanneer de veiligheid van de weggebruikers er niet meer verzekerd
is;
Overwegende dat het hof van beroep, door de supra weergegeven
overwegingen, zijn beslissing de
rechtsvordering tot vrijwaring tegen
de verwerende gemeente ongegrond
te verklaren, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de rechtsvordering
tot vrijwaring tegen de verwerende
gemeente en over de kosten van die
rechtsvordering; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; houdt de kosten aan
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en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
10 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 80
1e

KAMER -

1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

10 oktober 1991
PROVINCIEEN
BELASTINGEN -

PROVINCIEBELASTINGEN - BESLISSING VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE - VOORZIENING
IN CASSATIE - VORMEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORMEN - PROVINCIEBELASTINGEN - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE.

1o en 2° Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie
van een provincieraad inzake provinciebelastingen uitspraak heeft gedaan
op een vordering waarvan de waarde
geen 10.000 frank bedraagt, moet, op
straffe van verval, worden ingesteld
door afgifte ter griffie van de provincie, van een tot het Hof van Cassatie
gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot
van betekening, binnen drie maanden
te rekenen van de door de provinciegriffier bij een ter post aangetekend
schrijven gedane kennisgeving van de
beslissing van de bestendige deputatie
(1) (Art. 7, tweede lid, wet van 23 dec.
1986.)
(1) Cass., 13 okt. 1989, A.R. nr. F 1778 N en
F 1787 N (A.C., 1989-90, nr. 92); Cass. 3 mei
1991, A.R. nr. F 1911 N (ibid., 1990-91, nr. 458).

{VEDIM N.V. T. PROVINCIE BRABANT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1126 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 november 1990
- lees 25 september 1990 - door de
Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant gewezen op
een bezwaarschrift tegen de provinciebelasting voor de verbetering en
de bescherming van het leefmilieu
voor het aanslagjaar 1989;
Over het door verweerster tegen
de voorziening aangevoerde middel
van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat krachtens artikel 7 van de wet van 23 december
1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, tegen
de beslissing van de bestendige deputatie geen beroep voor het hof
van beroep, maar wel cassatieberoep kan worden ingesteld wanneer
de waarde van de vordering minder
dan 10.000 frank bedraagt; dat, zoals
uit de bestreden beslissing blijkt, de
waarde van de vordering minder
dan 10.000 frank bedraagt;
Overwegende dat luidens artikel
7, tweede lid, van die wet, de vormen en de termijnen van de voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie
worden geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen;
Dat, artikel 289, tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat het tot het Hof
van Cassatie gerichte verzoekschrift,
dat vooraf aan de verweerder betekend werd, alsmede het exploot van
betekening ter griffie van het hof
van beroep worden afgegeven binnen een termijn van drie maanden
te rekenen van de kennisgeving van
het arrest, bij een ter post aangetekende brief door de griffie van de in
bedoeld arrest opgegeven woonplaats gedaan, een en ander op
straffe van verval;
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Dat bijgevolg, in geval van beroep
tegen een beslissing van de bestendige deputatie, het verzoekschrift en
het betekeningsexploot als bedoeld
in het bovengenoemde artikel 289,
op straffe van verval op de provinciegriffie moeten worden afgegeven
binnen drie maanden te rekenen
van de door de provinciegriffier bij
ter post aangetekende brief gedane
kennisgeving van de beslissing van
de bestendige deputatie;
Overwegende dat te dezen de
stukken zijn afgegeven op de griffie
van het Hof;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

1° De pachter die met miskenning van

art. 30 Pachtwet het gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht geeft
zonder schriftelijke toestemming van
de verpachter, komt tekort aan een bepaling van de pachtovereenkomst en
valt aldus onder de toepassing van art.
29 van dezelfde wet (1).
2° Uit art. 29 Pachtwet blijkt eensdeels

dat de wetgever aan de feitenrechter
heeft willen overlaten te apprecieren
of de niet-uitvoering van het contract
voldoende ernstig is om de ontbinding
ervan uit te spreken en anderdeels dat
het ernstig karakter van de niet-uitvoering dient te worden beoordeeld
naargelang het al dan niet bestaan
van schade aan de zijde van de verpachter (2).
(VANHOLLEBEKE E.A. T. LIPPENS)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - GeJijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Van
Ommeslaghe.
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11 oktober 1991

1° HUUR VAN GOEDEREN-

PACHTVERPLICHTING VAN PARTIJEN- VORDERING
VOORWAARDEN TOT ONTBINDING SANCTIES.

2° HUUR VAN GOEDERENONTBINDING -

VOORWAARDEN.

PACHT-

(A.R. nr. 7548)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 september 1990 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge;
Overwegende dat het vonnis, zonder deswege te worden aangevochten, vaststelt dat de eiser sub 1 in
strijd met de pachtovereenkomst en
zonder voorafgaande toestemming
van de verpachter, de pacht heeft
overgedragen aan de eisers sub 2 en
3; dat de appelrechter oordeelt dat
die overdracht een « ernstige inbreuk uitmaakt op (de) contractuele
verplichtingen (van de eerste eiser)
als pachter, welke (... ) terdege voldoende ernstig en gewichtig (is) om
de pachtontbinding op grond van artikel 1741 B.W. te kunnen uitspreken en rechtvaardigen »; dat het
vonnis beslist dat artikel 29 van de
(1) Zie Cass., 5 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr.
394).
(2) Cass., 23 dec. 1988, A.R. nr. 6112 (A.C.,
1988-89, nr. 250).
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Pachtwet niet toepasselijk is op de
verboden pachtoverdracht, zodat de
verweerder geen schade hoefde te
bewijzen;
Overwegende dat de pachter, die
met miskenning van artikel 30 van
de wet van 4 november 1969 het gepachte goed geheel of ten dele in
onderpacht geeft zonder schriftelijke toestemming van de verpachter, een bepaling van de pachtovereenkomst niet nakomt, en aldus
onder de toepassing valt van artikel
29 van dezelfde wet;
Overwegende dat artikel 29 luidt :
Indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor
het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goed huisvader
handelt, indien hij het gepachte
voor een ander doel aanwendt dan
waartoe het bestemd was, of, in het
algemeen, indien hij de bepalingen
van de pachtovereenkomst niet nakomt, en daartoe schade ontstaat
voor de verpachter, kan deze, naar
gelang van de omstandigheden de
pachtovereenkomst doen ontbinden »;
«

Overwegende dat uit het gebruik
van de uitdrukkingen << en daardoor
schade ontstaat voor de verpachter »
en << naar gelang van de omstandigheden » en uit de omstandigheid dat
de gehoudenheid van de pachter tot
schadeloosstelling aan de. ontbinding
wordt verbonden, dient te worden
afgeleid dat de wetgever, eensd~els,
aan de feitenrechter heeft wlllen
overlaten te apprecieren of de nietuitvoering van het contract voldoende ernstig is om de ontbinding ervan uit te spreken, anderdeels dat
het ernstige karakter van de niet-.
uitvoering dient te worden beoordeeld in functie van het al dan niet
bestaan van schade aan de zijde van
de verpachter; dat deze regeling
geen afbreuk doet aan het bepaal.~e
in artikel 1741 van het BurgerhJk
Wetboek;

Dat het vonnis de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen schendt
door de ontbinding van de overeenkomst uit te spreken zonder na te
gaan of de verpachter enige schade
heeft geleden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraa:k doet over de vordering tot
ontbinding van pacht ingesteld door
de verweerder, over de vordering tot
ontbinding en over de hervatting
van geding door de v.z.w. Stichting
Paul, Suzanne en Renee Lippens;
verwerpt de voorziening voor het
overige; verklaart het arrest bindend voor de v.z.w. Stichting Paul,
Suzanne et Renee Lippens; 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 leper, zitting houdende in
hoger beroep.
11 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend
voorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocatel2: mrs. Biitzler en De Gryse.
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RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1.
E.V.RM. - TUCHTRECHTSCOLLEGE IN HOGER
BEROEP - OPENBAARHEID VAN DE BEHANDELING EN DE UITSPRAAK - AFSTAND DOOR
DE BETROKKENE.
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Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak,
zoals die is vastgesteld bij art. 6.1.,
E. V.R.M., kan worden afgeweken, als
zulks de wil is van de betrokkene en
wanneer deze vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en
zulks verenigbaar is met het nationale
. recht (1). (Art. 24, § 1, derde lid, K.B.
nr. 79 van 10 nov. 1967, gew. bij W. 13
maart 1985.)
(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 7551)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 3 december 1990
gewezen door de Raad van Beroep
van de Orde der Geneesheren met
het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, ...

Overwegende dat krachtens artikel 24, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
Geneesheren, als gewijzigd door artikel 1 van de wet van 13 maart 1985
betreffende de openbaarheid van de
tuchtprocedures voor de raden van
beroep van de Orde van Geneesheren en de Orde van Apothekers « de
zittingen van de raden van beroep
openbaar zijn, tenzij de verdachte
geneesheer uitdrukkelijk afziet van
de openbaarheid »; dat de wet verder bepaalt in welke gevallen de
raad van beroep kan afwijken van
de regel van de openbaarheid, ook
als de betrokken arts er niet om
vraagt;
Dat van de regel van de openbaarheid van de behandeling en van de
uitspraak, zoals deze is vastgesteld
in artikel 6.1 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, kan worden afgeweken als zulks de wil is van de be(1) Cass., 14 april 1983, A.R. nr. 6789 (A.C.,
1982-83, nr. 441) met cone!. eerste adv.-gen.
Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1983,
I, zelfde nr.
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trokkene en wanneer deze vrijwillig
van die openbaarheid afziet en
zulks verenigbaar is met het nationale recht, doch op voorwaarde dat
de afstand vaststaat, dat wil zeggen
op ondubbelzinnige wijze wordt gedaan;
Dat uit de genoemde wettelijke
bepalingen volgt dat de regel van de
openbaarheid moet wijken voor de
belangen van de arts die ondubbelzinnig afstand doet van het recht op
de openbaarheid van de uitspraak;
Overwegende dat de beslissing
vermeldt dat de uitspraak in het
openbaar is gedaan;
Overwegende dat de eiser in zijn
conclusie uitdrukkelijk en zonder
dubbelzinnigheid verzocht heeft dat
van de regel van de openbaarheid
zou worden afgeweken, zowel voor
de behandeling als voor de uitspraak;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder nader
acht te slaan op het tweede onderdee! van het eerste middel en op het
tweede middel die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt de
bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde Raad
van Beroep van de Orde der Geneesheren met het Nederlands als
voertaal.
11 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend
voorzitter
Verslaggever : de h.
Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Nelissen
Grade.
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11 oktober 1991

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING HANDELINGEN IN STRIJD MET EERLIJK HANDELSGEBRUIK - VORDERING TOT STAKING
- HANDELSRECLAME - VERWARRING STICHTENDE GEGEVENS - BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

De mogelijkheid tot verwarring door reclame bestaat niet hierin dat de gebruikte gegevens overeenstemmend
zijn, maar is het gevolg van de band
die tussen de ondernemingen of hun
pl'Odukten door die overeenstemming
bij het publiek tot wie de reclame is
gericht, wordt gesuggereerd; uit de omstandigheid dat partijen duidelijk een
verschillend publiek aanspreken, vermocht de feitenrechter af te leiden dat
er geen verwarringsgevaar bestond (1).
(Artt. 20, 3°, 54, 55b Handelspraktijkenwet.)
(MASTER MEUBEL N.V.
T. EURO MASTER SEAT N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7561)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 20, 3°, 54, 55,
littera b, van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken,
doordat het bestreden arrest van hervorming de door eiseres in cassatie tegen verweerster ingestelde vordering ertoe strekkend de staking te horen bevelen van de door verweerster gemaakte
reclame met de benaming " Master Salons " onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 frank per overtreding,
ongegrond verklaart op de volgende
gronden : dat de mogelijke verwarring
tussen de beide handelsnamen " Master
Meubel " en " Master Salons " zijn oor«

(1) Zie Cass., 17 okt. 1986, A.R. nr. 5116

(A.C., 1986-87, nr. 99).
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sprong vindt in het gebruik van het
woord " Master "; dat dergelijk woord op
zich zelf weinig origineel en onderscheidend is, maar het wei wordt in de mate
dat eiseres in haar handelspubliciteit
systematisch typografisch de nadruk legt
op dit woord, dat in een groot en vet lettertype wordt afgedrukt, terwijl het
woord " meubel " ondergeschikt is gemaakt, zodanig dat het woord " Master "
duidelijk bestemd is om t.a.v. het potentieel klienteel de band te leggen met dat
specifiek bedrijf; dat de toevoeging enerzijds van het woord " Meubel " en anderzijds van het woord "Salons", in tegenstelling met wat verweerster voorhoudt,
niet van aard is om elk verwarringsrisico
uit te sluiten; dat integendeel, gezien ook
het woord " Salons " naar een kategorie
meubels verwijst, het verwarringsrisico
voor het gemiddeld aandachtig publiek
toeneemt; ... dat evenwel partijen duidelijk een verschillend publiek aanspreken;
dat eiseres, blijkens de gevoerde publiciteit, meubels verkoopt van een groot
aantal befaamde ontwerpers (vandaar
wellicht de verwijzing naar " Masters "
in de betekenis van " meester ") waarvan
de namen en zelfs bepaalde foto's in de
publiciteit worden opgenomen; dat zij
zelfs de nadruk legt op het feit dat zij
"top design "-meubelen verkoopt; dat het
algemeen geweten is dat dergelijke meubelen zeer duur zijn en derhalve slechts
een beperkt publiek aanspreken; dat dit
niet het geval is voor verweerster, waarvan niet wordt betwist zij meer dagdagelijkse en minder exclusieve meubelen op
de markt brengt, bestemd voor een ruim
publiek; dat in die omstandigheden verweerster door het gebruik van de handelsnaam " Master Salons " derhalve
geen handelspubliciteit voert die verwarring kan doen ontstaan met eiseres en
haar produkten of die strijdig is met de
eerlijke handelsgebruiken; dat de eerste
rechter dan ook ten onrechte heeft geoordeeld dat verweerster inbreuken
heeft begaan op de artikelen 20, 3°, en 54
W.H.P.,

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest ten onrechte oordeelt dat het feit
dat partijen duidelijk een verschillend
publiek aanspreken, nl. eiseres een beperkt publiek dat zeer dure meubelen
koopt en verweerster een ruim publiek
dat gewone meubelen koopt, tot gevolg
zou hebben dat verweerster door het gebruik van de handelsbenaming "Master
Salons " geen handelspubliciteit voert die
verwarring kan doen ontstaan met eiseres en haar produkten en die strijdig is
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met de eerlijke
handelsgebruiken;
immers de beoordeling van het verwarrend en ongeoorloofd karakter van de
handelspubliciteit van verweerster niet
vereist dat beide partijen, die handel
drijven in meubelen, concurrenten van
elkaar zouden zijn, noch dat zij zich tot
hetzelfde publiek zouden wenden, zodat
de mogelijkheid van verwarring en van
oneerlijk handelsgebruik niet wordt uitgeschakeld door het feit dat verweerster
zich tot een ander publiek zou richten
dan het publiek, tot dewelke eiseres zich
richt (schending van art. 20, 3°, 54, 55, littera b, van de wet van 14 juli 1971);
tweede onderdeel, de door het bestreden arrest aangeduide mogelijke verwarring tussen de door eiseres gebruikte
handelsbenaming, Master Meubel, en
door verweerster gebruikte benaming
" Master Salons ", die bestaat voor het
gemiddeld aandachtig publiek, de voor
eiseres nadelige band tussen de beide
ondernemingen bij het publiek veroorzaakt, zonder dat deze mogelijkheid van
verwarring uitgeschakeld wordt door het
enig feit dat beide meubelhandelaars
zich tot een ander publiek zouden wenden (schending van art. 20, 3°, 54, 55, littera b, van de wet van 14 juli 1971) » :

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat verwarring a
priori niet uitgesloten was tussen de
handelsnamen Master Meubel en
Master Salons, oordeelt dat tussen
de reclame gevoerd door de partijen
en bijzonderlijk tussen hun respectieve handelsnamen geen verwarring mogelijk is omdat de partijen zich niet tot dezelfde clienteel
richten;
Overwegende dat krachtens artikel 20, 3°, Handelspraktijkenwet,
verboden is elke reclame « die gegevens bevat waardoor verwarring
kan ontstaan met een andere handelaar of ambachtsman, zijn produkten of zijn werkzaamheid »; dat die
praktijk eveneens op grond van artikel 54 van de bedoelde wet verbaden is, indien hierdoor enige schade
ontstaat of kan ontstaan voor een
handelaar;
Dat de mogelijkheid tot verwarring niet hierin bestaat dat de gebruikte gegevens overeenstemmend
zijn, maar het gevolg is van de band

die· tussen de ondernemingen of hun
produkten door die overeenstemming bij het publiek tot wie de reclame is gericht, wordt gesuggereerd;
Dat de appelrechter uit de omstandigheid dat « partijen duidelijk
een verschillend publiek aanspreken » vermocht af te leiden dat er te
dezen geen verwarringsgevaar bestand;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend
voorzitter- Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Van
Ommeslaghe.
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Kli.MER -

14 oktober 1991

ARBEIDSOVEREENKOMST -

ALLERLEI
- NIETIG BEDING - ART. 25 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - DRAAGWIJDTE.

Krachtens art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet is nietig ieder beding waarbij
de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Deze
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bepaling vindt toepassing op de wijzing van essentiiHe bestanddelen van
de arbeidsovereenkomst, maar niet op
de wijziging van bijkomstige, tussen
partijen overeengekomen voorwaarden
(1).
(TOPPETS T. WARENHUIZEN ALMA N.V.)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Centraal in deze voorziening staat de
vraag naar de draagwijdte van artikel 25
van de Arbeidsovereenkomstenwet. Is,
krachtens deze bepaling, elk beding
waarbij de werkgever zich het recht
voorbehoudt om de voorwaarden van de
overeenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig? Of is die bepaling alleen toepasselijk
op de wijziging van essentiele bestanddelen van de overeenkomst?
Artikel 25 vindt zijn oorsprong in een
amendement dat in de Senaatscommissie werd voorgesteld (2). De minister
vroeg hierop het advies van de Nationale
Arbeidsraad, maar nog vooraleer hij dit
had gekregen, gaf hij reeds als zijn mening te kennen dat hij « elke clausule
waarbij de werkgever zich het recht
voorbehoudt de arbeidsovereenkomst
eenzijdig te wijzigen, overdreven vindt ».
(3)

Nadat de commissie het amendement
reeds eenparig had aangenomen, kreeg
zij kennis van het advies van de N ationale Arbeidsraad. Deze meende dat « de
draagwijdte van het amendement dat
" elk beding " beoogt, te ruim is omdat
het zou leiden tot het verbod van elke,
"zelfs geringe ", eenzijdige wijziging van
de voorwaarden van de overeenkomst >>,
maar dat « er geen aanleiding is de bedingen te verbieden die de werkgever
toelaten de overeenkomst te wijzigen,
voor zover zij geen essentieel element
van de overeenkomst betreffen en te
goeder trouw worden uitgevoerd "· Daarom stelde de raad de volgende tekst
voor: « Het beding waarbij de werkgever
het recht wordt voorbehouden een wezenlijk element van de overeenkomst
eenzijdig te wijzigen is nietig "·
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De Senaatscommissie achtte het niet
nodig als gevolg van dit advies, terug te
komen op de tekst die zij reeds had aangenomen (4). Zij zegde echter niet of zij
het met de Nationale Arbeidsraad oneens was, dan wel of zij meende dat
diens opvatting niet onverenigbaar was
met de goedgekeurde tekst.
De Kamercommissie vroeg nadere uitleg omtrent de draagwijdte van artikel
25 (5).
De minister verklaarde dat « de werkgever het recht (zal) blijven hebben om
de voorwaarden van de overeenkomst te
wijzigen (het "ius variandi") binnen bepaalde perken en onder toezicht van de
hoven en rechtbanken " (6). Voorts noteert het verslag :
,; Het recht van de werkgever om de
voorwaarden van de overeenkomst te
wijzigen stuit nochtans op een dubbele
beperking:
1o de werkgever kan een essentiele
voorwaarde van de overeenkomst niet
eenzijdig wijzigen, zodat de werknemer
materieel of moreel schade zou lijden;
2° bijkomstige voorwaarden kunnen
door de werkgever slechts worden gewijzigd voor zover de partijen daarover
geen overeenkomst hebben gesloten. »
(7)

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dus dat
artikel 25 niet zo absoluut is als de tekst
ogenschijnlijk suggereert. Bedoeling is
zeker niet geweest het ius variandi valledig uit te schakelen en de werkgever te
verbieden om het even welke wijziging
te bedingen.
Die interpretatie is ook niet helemaal
onverenigbaar met de tekst van artikel
25. Want deze spreekt niet van« arbeidsvoorwaarden » maar van « voorwaarden
van de overeenkomst "· « Voorwaarde »
« Voorwaarde " kan volgens Van Dale
ook betekenen « datgene van welks vervulling afhangt of men zich tot iets bereid verklaart "· Zo wijst « voorwaarden
van de overeenkomst " veeleer op de be(4) Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 293/2,
biz. 70 ais verbeterd.
(5) Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 293/4, biz.

(1) Zie cone!. O.M.

9.

(2) Gedr. St., Senaat, 1977-78, nr. 258/2, biz.
68.

(6) Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 293/4, biz.
10.

(3) Gedr. St., Senaat, 1977-78, nr. 258/2, biz.
69 ais verbeterd in de « Errata ».

(7) Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 293/4,
biz. 10.
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palingen die voor partijen essentieel zijn
om de overeenkomst aan te gaan, zonder
welke zij zich niet zouden hebben verbonden. « Arbeidsvoorwaarden >> daarentegen is ruimer. Het betreft alle voorwaarden waaronder de arbeid wordt
verricht. Zij vloeien weliswaar uit de arbeidsovereenkomst voort, maar zijn niet
noodzakelijk een essentieel bestanddeel
van de overeenkomst. Zij kunnen ook op
bijkomstige modaliteiten slaan.
Nu weet ik niet of de wetgever dit onderscheid voor ogen heeft gehad toe hij
in artikel 25 het begrip « voorwaarde van
de overeenkomst >> gebruikte. Het maakt
het hoe dan ook mogelijk de tekst te verzoenen met de opzet van de bepaling, die
steun vindt in de wetsgeschiedenis en in
de enig verantwoorde interpretatie ervan.
Onterecht gaat het middel dus ervan
uit dat artikel 25 « ieder beding viseert
waarbij de werkgever zich het recht
voorbehoudt om hetzij essentiele, hetzij
bijkomstige arbeidsvoorwaarden, die tussen partijen contractueel werden vastgelegd, te wijzigen >>.
In het arrest van 7 november 1989 oordeelt het arbeidshof zonder dubbelzinnigheid, tegenstrijdigheid of miskenning
van de bewijskracht van het arbeidsreglement, dat « te dezen de arbeidsplaats
niet als een essentieel bestanddeel van
de overeenkomst kan worden beschouwd >>. Dan beslist het ook wettig
dat verweerster de arbeidsplaats eenzijdig kon wijzigen.
Het middel faalt.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 7537)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 februari 1987 en
7 november 1989 door het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6, 25, 32, 39
van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, 1134, 1135, 1319, 1320,
1322 van het Bugerlijk Wetboek en· 97
van de Grondwet,
«

doordat het Arbeidshof te Antwerpen,
afdeling Hasselt, bij het bestreden arrest
van 7 november 1989, met bevestiging
van het vonnis a quo, de door eiser ingestelde vordering, strekkende tot verweer-
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sters veroordeling tot betaling van een
opzeggingsvergoeding ten bedrage van
774.547 frank, als ongegrond afwijst op
grond dat het Arbeidshof eerder in zijn
arrest van 17 februari 1987, waarvan het
de consideransen overneemt, besliste :
" - dat de partij die eenzijdig een belangrijke wijziging in de overeengekomen arbeidsplaats aanbrengt, de arbeidsovereenkomst onrechtmatig beeindigt,
tenzij uit de overeenkomst of uit de aard
van de dienstbetrekking of van de uitgeoefende functie kan worden afgeleid dat
de partijen de arbeidsplaats niet als een
essentieel bestanddeel van de overeenkomst hebben beschouwd (Cass., 1 december 1980, R. W., 1980-81, 1781).
- dat in verband met de arbeidsplaats
het arbeidsreglement volgende bepalingen bevat:
" art. 4 : Gedurende de opzeggingstermijn, om het even of de opzegging door
de werkgever of door de bediende werd
gegeven, kan de werkgever de bediende
in een ander lokaal of een andere zetel
doen werken, of een andere arbeid opleggen, mits de bepalingen inzake geschiktheden en inzake loon, waarvan sprake in
artikel 3, worden in acht genomen.
art. 5 : De bedienden zijn aangeworven
om te werken op het adres van de overeengekomen exploitatiezetel. Mocht het
belang van de onderneming zulks eisen
dan aanvaarden de bedienden in de bij
dit reglement bepaalde voorwaarden hetzij tijdelijk hetzij definitief te zullen werken op het adres van een andere exploitatiezetel, tenzij dit gepaard zou gaan
met ernstige moeilijkheden voor de bediende, ter beoordeling van de bevoegde
rechter ".
- dat deze bepalingen de werkgever
niet toelaten de voorwaarden van de
overeenkomst eenzijdig te wijzigen, zoals bedoeld in artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Zij
houden eigenlijk in se de voorwaarden
van de overeenkomst in. Meer bepaald
duiden zij de omstandigheden en de
voorwaarden aan die moeten aanwezig
zijn opdat de arbeidsplaats niet meer zal
worden beschouwd als een essentieel bestanddeel van de overeenkomst en derhalve door de werkgever eenzijdig kan
gewijzigd worden.
Uit wat voorafgaat volgt dat te dezen
de arbeidsplaats niet als een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst kan
worden beschouwd en derhalve door
(verweerster) eenzijdig kon worden ge-
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wijzigd in zoverre aan de in het arbeidsreglement gestelde voorwaarden was voldaan";
"dat, ten einde de goede werking van
de beenhouwerijafdeling te verzekeren,
het rechtmatig belang van de onderneming vergde dat (eiser) tijdens de opzeggingsperiode uit de uitbatingszetel te Bilzen zou worden verwijderd ", om vervolgens te besluiten dat niet bewezen was
dat verweerster bij de overplaatsing van
eiser naar Mol de in het arbeidsreglement gestelde voorwaarden niet zou
geeerbiedigd hebben en eiser derhalve
geen reden had om in hoofde van verweerster contractbreuk vast te stellen,
terwijl overeenkomstig de artikelen
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek de regelmatig tot stand gekomen
overeenkomsten degenen die ze hebben
aangegaan tot wet strekken,
artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet evenwel de nietigheid voorschrijft van elk beding, waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de
voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen,
deze wetsbepaling ieder beding viseert
waarbij de werkgever zich het recht
voorbehoudt om hetzij essentiele, hetzij
bijkomstige arbeidsvoorwaarden, die tussen partijen contractueel werden vastgelegd, te wijzigen,
zo in onderhavige zaak blijkens artikel
5 van het op de tussen partijen bestaande arbeidsverhouding toepasselijk arbeidsreglement de bedienden worden
aangeworven om te werken op het adres
van de overeengekomen exploitatiezetel
en eiser als zodanig sinds 30 september
1976 als chef-beenhouwer in de vestiging
te Bilzen was tewerkgesteld, evenwel bij
artikelen 4 en 5 van voornoemd arbeidsreglement in de mogelijkheid werd voorzien voor de werkgever om gedurende de
opzeggingstermijn de bediende in een
andere zetel te werk te stellen en zelfs
buiten voormelde hypothese hem in het
belang van de onderneming, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, op het adres van
een andere exploitatiezetel te doen werken,
de werkgever zich aldus in strijd met
het bepaalde van artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet de mogelijkheid voorbehield om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de arbeidsplaats,
waarvan bovendien door het arbeidshof
het essentieel karakter werd weerhouden, in principe althans,
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zodat, eerste onderdeel,
het arbeidshof in zijn bestreden arresten niet zonder de bewijskracht, gehecht
aan de artikelen 4 en 5 van het arbeidsreglement, alwaar in hoofdorde wordt gesteld dat de arbeid wordt gepresteerd op
het adres van de overeengekomen exploitatiezetel en subsidiair in de mogelijkheid wordt voorzien voor de werkgever om de bediende gedurende de opzeggingstermijn of in het belang van de
onderneming, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, op een andere exploitatiezetel tewerk te stellen, te schenden, heeft kunnen beslissen dat deze bepalingen de
werkgever niet toelieten de voorwaarden
van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, zoals bedoeld in artikel 25 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, doch de omstandigheden en de voorwaarden aanduiden die aanwezig moeten zijn opdat de
arbeidsplaats niet meer als een essentieel besfanddeel van de overeenkomst
kan worden beschouwd, aldus aan deze
bepalingen een met de bewoordingen z~n
en draagwijdte ervan onverenigbare mtlegging gevend (schending van artikel.~n
1319, 1320 en 1322 van het BurgerhJk
Wetboek), hierbij tevens de artikelen 6
en 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet
miskennende krachtens dewelke aile
met de bepalingen van deze wet s~~ijdige
bedingen nietig zijn, voor zover ZlJ ertoe
strekken de rechten van de werknemer
in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren, en nietig is elk beding waarbij
de werkgever zich het recht voorbehoudt
om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, evenals het
principe dat de overeenkomsten diegenen die ze hebben aangegaan tot wet
strekken (schending van artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek en, voor
zoveel als nodig 32, en 39 van de wet van
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
geheel berust op de stelling dat verweerster niet vermocht in het arbeidsreglement zich het recht voor
te behouden de arbeidsplaats eenzijdig te wijzigen, nu, krachtens artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet, ieder beding ni~tig is
« waarbij de werkgever z1ch het
recht voorbehoudt om hetzij essentiele, hetzij bijkomstige arbeidsvoor-
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waarden,
die
tussen
partijen
contractueel werden vastgelegd, te
wijzigen »;
Overwegende dat artikel 25 van
de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt : « Het beding waarbij de
werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de
overeenkomst eenzijdig te wijzigen,
is nietig »;
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KAMER -

14 oktober 1991

1o ARBEIDSOVEREENKOMST

ALLERLEI - RECHTSBRONNEN - HIERARCHIE
- ARBEIDSREGLEMENT - GEBRUIK.

2° ARBEIDSREGLEMENT

RECHTS-

KRACHT.

Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat deze bepaling toepassing vindt
op bedingen die betrekking hebben
op de wijziging van essentiele bestanddelen van de overeenkomst,
maar niet op de wijziging van bijkomstige, tussen partijen overeengekomen voorwaarden;
Overwegende dat het arbeidshof,
dat vaststelt dat de arbeidsplaats,
volgens de overeenkomst van partijen, geen essentieel bestanddeel van
die overeenkomst is, derhalve wettig
beslist dat de arbeidsplaats door
verweerster « eenzijdig kon worden
gewijzigd in zoverre aan de in het
arbeidsreglement gestelde voorwaarden was voldaan »;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

3° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WET IN DE ZIN
VAN ART. 608 GER.'W. - ARBEIDSREGLEMENT
- GEBRUIK.

4° ARBEIDSREGLEMENT -

AARD.

5° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN
- ARBEIDSREGLEMENT - GEBRUIK.

6o ONAANTASTBARE BEOORDELING

DOOR DE FEITENRECHTER GERLIJKE ZAKEN GEBRUIK.

BURARBEIDSREGLEMENT -

1° en 2° Een in de onderneming geldend
gebruik mag niet strijdig zijn met het
arbeidsreglement (1). (Art. 51, 6° en 9°,
C.A.O.-wet.)

3° en 4° Het arbeidsreglement en een in
de onderneming geldend gebruik zijn
geen wetten in de zin van art. 608
Ger.W.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 oktober 1991 - ae kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en De Gryse.

5° en 6° Het Hof is niet bevoegd om de
betekenis en de draagwijdte van een
arbeidsreglement en een in de onderneming geldend gebruik te bepalen;
het staat uitsluitend de feitenrechter
te oordelen of het gebruik strijdig is
met het arbeidsreglement.

(1) Zie Cass., 3 april 1978 (A.C., 1978, 872)
met cone!. O.M., in R. W., 1977-78, 2441, en
J.T.T., 1978, 173; Cass., 13 feb. 1984, A.R. nr.
4156 (A.C., 1983-84, nr. 324).
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(KAERTS T. FARM FRITES BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7538)

14 oktober 1991 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Bi.itzler en De Gryse.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1990 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat, krachtens artikel 51, 6° en 9°, van de C.A.O.-wet,
door het gebruik vastgestelde regelen niet strijdig mogen zijn met de
bepalingen van het arbeidsreglement;
Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat het in het bedrijf van
verweerster geldende gebruik, valgens hetwelk de prikkaarten worden
afgetekend wanneer overuren worden verricht, niet strijdig is met de
bepalingen van het arbeidsreglement, volgens welke de prikklok
« de wijze van meting van en de
controle op de arbeid met het oog
op de betaling van het loon uitmaakt »;
Dat het arbeidsreglement en het
te dezen geldende gebruik geen wetten in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek zijn; dat het
Hof derhalve niet bevoegd is om de
betekenis en de draagwijdte ervan
te bepalen, noch om hun onderlinge
verhouding te beoordelen; dat het
uitsluitend aan de feitenrechter
staat te oordelen of het gebruik
strijdig is met het arbeidsreglement;
Dat het middel, dat tegen die beoordeling opkomt, niet ontvankelijk
is;
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14 oktober 1991

WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- BESLISSING - ONTZEGGING OF BEPERKING VAN HET RECHT- VERHOOR VAN DE
WERKLOZE.

De werkloze die v66r de beslissing tot
ontzegging of beperking van het recht
op werkloosheidsuitkering is gehoord,
moet niet opnieuw worden gehoord,
wanneer het gewestelijk bureau na het
verhoor nag verdere onderzoekingen
verricht ter zake van feiten waarop de
beslissing berust (1). (Art. 174 Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. GOOSSENS)
ARREST

(A.R. nr. 7542)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1990 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

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

(1) Zie Cass., 24 maart 1986, A.R. nr. 5090
(A.C., 1985-86, nr. 466).
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Overwegende dat het arrest vaststelt: dat aan verweerder, ingevolge
een beslissing van de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur, v;;maf 8 december 1986 gedurende zes weken
het recht op werkloosheidsuitkering
werd ontzegd, aangezien hij als
meubelmaker niet was ingegaan op
een werkaanbieding die hem door
de firma J.S.J. Interieur te Halen
was gedaan, omdat hij de afstand
van Sint-Truiden naar Halen te
groot vond; dat verweerder op 22 oktober 1986 ter zake door de inspecteur was gehoord, en dat de
controleurs van eiser vervolgens nog
een onderzoek bij de betrokken firma hadden gedaan en daarbij de
verklaringen van verweerder ter
toetsing hadden voorgelegd aan de
echtgenote van de zaakvoerder;
Dat het arrest oordeelt dat te dezen niet is voldaan aan het voorschrift van artikel 174, eerste lid,
van het Werkloosheidsbesluit, omdat
verweerder na het horen van de
echtgenote van de zaakvoerder niet
meer de gelegenheid was geboden
zijn visie op haar verklaring te geven, en het bedoelde voorschrift
slechts zin heeft indien de werkloze
in staat wordt gesteld de bewijzen
die tegen hem worden aangevoerd,
te bespreken;

Dat het arrest, door anders te beslissen, artikel 174, eerste lid, van
het Werkloosheidsbesluit schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep van verweerder
ontvankelijk verklaart; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
14 oktober 1991 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Overwegende dat artikel 174, eerste lid, zoals het hier geldt, voorschrijft dat de inspecteur de werkloze oproept om hem te horen alvorens een beslissing te nemen waarbij het recht op uitkering wordt
ontzegd of beperkt;
Nr. 87

Dat dit voorschrift als zodanig
niet inhoudt dat de werkloze die
v66r de beslissing is gehoord, op
straffe van nietigheid van die beslissing, opnieuw moet worden gehoord
wanneer het gewestelijk bureau na
het verhoor nog verdere onderzoeken verricht ter zake van de feiten
waarop de beslissing van ontzegging
of beperking van het recht op uitkering berust;
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KAMER -

14 oktober 1991

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - SAMENWONEN MET
ZELFSTAND!GE - AANGIFTE - HELPER.

De werkloze die met een helper van een
zelfstandige samenwoont, heeft geen
recht op werkloosheidsuitkering zo hij
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daarvan geen aangifte doet, tenzij hij
niet in staat is de helper aanmerkelijk
te helpen. (Art. 128, § 1<11 1°, Werkloosheidsbesluit.)
{RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. VANDERMAESEN)
ARREST

(A.R. nr. 7543)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1989
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 128, in het
bijzonder 128, § 1, 1°, 194 en 210 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals gewijzigd en aangevuld,
voor wat artikel 128 betreft, door de koninklijke besluiten van 28 april 1966, 26
april 1976 en 3 juli 1985, voor wat artikel
210 betreft, door het koninklijk besluit
van 1 december 1967, van de artikelen 2
en 6 van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals gewijzigd, voor wat genoemd artikel
6 betreft, door de wet van 6 februari
1976, en van artikel 97 van de Grondwet, '
«

doordat het arrest, bij gedeeltelijke
vernietiging van het bestreden vonnis,
beslist tot vernietiging van de administratieve beslissing van de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening d.d. 14
april 1986 waarbij verweerder in cassatie
bij toepassing van artikel128, § 1, 1°, van
het koninklijk besluit van 20 december
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid met ingang van 12 september
1985 werd uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen omdat hij, die
als gedeeltelijke werkloze werkloosheidsuitkeringen genoten had sedert 12 september 1985, nagelaten had aangifte te
doen van de zelfstandige bedrijvigheid,
als zelfstandig helper-vloerder, van zijn
zoon Walter Vandermaesen, waarmee hij
samenwoonde, en waarbij hem wegens
het niet-afleggen van een verklaring, bij
toepassing artikel 14 van voornoemd koninklijk besluit, een sanctie van uitsluiting gedurende twee weken werd opgelegd en waarbij de ten onrechte genoten
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wer kloosheidsuitkeringen
terruggevorderd werden; daartoe steunt op de overweging : " Uit het feit dat artikel 128, § 1,
1°, tot doel heeft het de Rijksdienst mogelijk te maken na te gaan of de werkloze de zelfstandige met wie hij samenwoont niet in die mate helpt dat hij niet
meer als werkloze kan beschouwd worden (sic)! daar de helper zelfstandige
geen zelfstandige zaak bezit, waarin de
werkloze kan helpen, aangezien onder
de helper zelfstandige moet verstaan
worden de persoon die een zelfstandige
in de uitoefening van zijn beroep bijstaat
zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, evenals
uit het feit dat voor de onderwerping
aan het K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen in artikel 2 van dat besluit een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds zelfstandigen en anderzijds
helpers, vloeit voort dat het verzuim aangifte te doen van het samenwonen met
een helper zelfstandige niet tot gevolg
kan hebben dat de werkloze, die, zoals
de heer Vandermaesen, samenwoont met
een helper zelfstandige op grand van artikel 128, § 1, 1°, wegens het verzuim
aangifte te doen van dat samenwonen
zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen niet behoudt ",
terwijl naar luid van artikel 128, § 1, 1°,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid de werkloze die samenwoont met een zelfstandige zijn recht op
werkloosheidsuitkeringen slechts behoudt op voorwaarde dat hij daarvan
aangifte doet bij de uitkeringsaanvraag
of bij de aanvang van de samenwoonst;
deze bepaling geen onderscheid maakt
tussen een zelfstandige die wei, en de
helper zelfstandige die niet over een
zelfstandige zaak beschikt, zodat de
werkloze die, zoals verweerder in cassatie, verzuimt aangifte te doen van zijn samenwonen met een helper zelfstandige
op grand van genoemd artikel 128, § 1,
1°, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen niet behoudt en het arrest,
door er anders over te oordelen, genoemde bepaling schendt (schending van artikel128, § 1, 1°, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963); het arrest, nu het
op grand van deze verkeerde toepassing
van artikel 128, § 1, 1°, besluit tot vernietiging van de aangevochten administratieve beslissing van 14 april 1986, eveneens ten onrechte beslist tot vernietiging
van de in deze beslissing vervatte, op
grand van de artikelen 194 en 210 van
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het koninklijk besluit van 20 december
1963 genomen sancties, derhalve deze
wettelijke bepalingen schendt (schending
van de artikelen 194 en 210 van het koninklijk besluit van 20 december 1963);
de beslissing van het arrest geen steun
vindt in de overweging dat door het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen een onderscheid
wordt gemaakt tussen enerzijds zelfstandigen en anderzijds helpers, vermits
naar luid van artikel 2 van genoemd koninklijk besluit nr. 38 aan de bepalingen
en verplichtingen onderworpen zijn de
zelfstandigen en de helpers, en naar luid
van artikel 6 van genoemd koninklijk besluit nr. 38 onder helper wordt verstaan
ieder persoon die in Belgie een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep
bijstaat of vervangt, zonder tegenover
hem door een arbeidsovereenkomst te
zijn verbong.en; het koninklijk besluit nr.
38 derhalve niet het door het arrest bedoelde onderscheid maakt tussen zelfstandigen en helpers en het arrest door
er anders over te oordelen de genoemde
bepalingen schendt (schending van artikelen 2 en 6 van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967); het arrest zijn
beslissing tot vernietiging van de administratieve beslissing niet wettelijk
rechtvaardigt (schending van de in het
middel genoemde wettelijke bepalingen,
met uitzondering van artikel 97 Grandwet) noch regelmatig motiveert (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) '' :

Overwegende dat de aangifte, die
door artikel 128, § 1, 1°, van het ko:
ninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid is vereist als voorwaarde voor het behoud van de aanspraak op werkloosheidsuitskering
door de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, tot doel heeft
het eiser mogelijk te maken na te
gaan of de werkloze de zelfstandige
niet in die mate helpt dat hij niet
meer als werkloze kan worden aangezien;
Overwegende dat het arrest beslist « dat het verzuim aangifte te
doen van het samenwonen met een
helper zelfstandige niet tot gevolg
kan hebben dat de werkloze, die, zoals de heer Vandermaesen, samen-
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woont met een helper zelfstandige,
op grond van artikel 128, § 1, 1°, wegens het verzuim aangifte te doen
van dat samenwonen zijn aanspraak
op werkloosheidsuitkeringen niet
behoudt », op grond van de overweging dat « de helper zelfstandige
geen zelfstandige zaak bezit, waarin
de werkloze kan helpen »;
Overwegende dat een helper-zelfstandige beroepsarbeid verricht zonder door een arbeidsovereenkomst
te zijn verbonden met de zelfstandige die hij behulpzaam is; dat hij
derhalve zelfstandige is voor de toepassing van artikel 128, § 1, 1°, van
het Werkloosheidsbesluit;
Overwegende dat de appelrechters, door op algemene wijze te oordelen dat een helper-zelfstandige
geen zelfstandige is die door de
werkloze kan worden geholpen, niet
wettig beslissen dat verweerder aan
het vereiste van artikel 128, § 1, 1°,
van het Werkloosheidsbesluit niet
moest voldoen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
14 oktober 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal Advocaten : mrs.
Simont en Biitzler.

Nr. 88

HOF VAN CASSATIE

154

3° DIENSTPLICHT

Nr. 88

LEGES HEID.

3e

KAMER -

MILITIERECHTSCOLE.V.R.M., ART. 6 - TOEPASSEL!JK-

14 oktober 1991
4° DIENSTPLICHT -

CASSATIEMIDDELEN - DIENSTPLICHTZAKEN LAATTIJDIGE AANVRAAG.

NIEUW MIDDEL
OVERMACHT -

Dat eiser door overmacht verhinderd
was zijn aanvraag om uitstel binnen
de wettelijke termijn in te stellen, kan
niet voor het eerst in cassatie worden
aangevoerd (1}.
(DECLERCK)

MILIT!ERECHTSCOLLEGES - RECHTSPLEGING - HERKEURINGSRAAD - INOBSERVATIESTELLING - GEEN
NIEUWE OPROEPING - SCHRIFTELIJK VERWEER EN INZAGE VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG.

5° RECHT

VAN

VERDEDIGING

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

6° DIENSTPLICHT -

(A.R. nr. M 785 N)
14 oktober 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal.

MILITIERECHTSCOLLEGES HERKEURINGSRAAD MOTIVERING - ANTWOORD OP OVERGELEGDE STUKKEN.

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - DIENSTPLICHTZAKEN WOORD OP OVERGELEGDE STUKKEN.

ANT-

1° De

toelichting bij een middel in
dienstplichtzaken vermag het middel
zelf niet aan te vullen of het gebrek
aan nauwkeurigheid te verhelpen (1).

2° en 3° Art. 6 E. V.R.M vindt geen toepassing in dienstplichtzaken (2}.
4° en 5° De dienstplichtige die met toepassing van art. 45, § 3, Dienstplichtwet na zijn inobservatiestelling niet
opnieuw door de herkeuringsraad
wordt opgeroepen om te verschijnen,
kan zijn verweer schriftelijk voeren en
inzage vragen van het deskundigenverslag (3}.

Nr. 89
3e

KAMER -

14 oktober 1991

1° CASSATIEMIDDELEN
LIJKE MIDDELEN LICHTING.

ONDUIDEDIENSTPLICHT - TOE-

2° RECHTEN VAN DE MENS ART. 6 HEID.

DIENSTPLICHT -

E.V.R.M.,
TOEPASSELIJK-

Noot arrest nr. 88:
(1) Cass., 16 jan. 1989, A.R. nr. M 686 N
(A.C., 1988-89, nr. 290).

6° en 7° De herkeuringsraad dient niet te

antwoorden op door de dienstplichtige
overgelegde geneeskundige verklaringen en verslagen.
Noten arrest nr. 89 :
(1) Zie Cass., 4 dec. 1987, A.R. nr. 5289 (A.C.,
1987-88, nr. 209).
(2) Cass., 23 jan. 1989, A.R. nr. M 489 F
(A.C., 1988-89, nr. 302). Zie Cass., 15 jan. 1989,
A.R. nr. M 726 N (ibid., 1988-89, nr. 300).
(3) Cass., 11 sept. 1989, A.R. nr. M 712 N
(A.C., 1989-90, nr. 20).

Nr. 89
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(V ... )

(A.R. nr. M 786 N)

14 oktober 1991 - a• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat : mr. van
Heeke, Brussel.

maakt hij door een schriftelijke vordering de zaak aanhangig bij de tweede
kamer van het Hof; het Hoi, dat in
raadkamer uitspraak doet op de mondelinge vordering van de procureur-generaal, beslist dat er geen grand bestaat tot verdere vervolging van die
magistraat of verwijst de zaak ofwel
naar een hof van beroep ofwel naar de
eerste voorzitter van een hof van beroep opdat deze een magistraat aanwijst die het ambt van onderzoeksmagistraat zal waarnemen, waarbij gezegd hof van beroep of gezegde magistraat moet worden aangewezen buiten
het rechtsgebied van het hof waartoe
de vervolgde magistraat behoort (1).
(Artt. 479, 481, 482 en 483 Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE X... )

(A.R. nr. 5984)
Nr. 90
2•

KAMER -

15 oktober 1991

15 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
procureur-generaal.

1° RECHTERLIJKE MACHT -

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

2° CASSATIE -

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

Nr. 91
2• KAMER - 16 oktober 1991

1o en 2° Nadat de procureur-generaal bij

het Hof van Cassatie van de minister
van Justitie de stukken heeft ontvangen over een wanbedrijf dat wordt ten
laste gelegd aan een magistraat in een
hof van beroep of in een arbeidshof of
van een magistraat van het parket bij
een van die gerechten en nadat hij
desnoods aanvullende inlichtingen
heeft ingewonnen of doen inwinnen,

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN
HET O.M. - GEVOLGEN.

Noot arrest nr. 90 :
(1) Cass., 5 dec. 1990, A.R. nr. 8678 (A.C.,
1990-91, nr. 179).

HOF VAN CASSATIE
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2° RECHTBANKEN

STRAFZAKEN CORRECTIONELE RECHTBANK OF POLITIERECHTBANK - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - KENNISNEMING - OMVANG.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN
ONOPZETTELIJK DODEN - VEROORDELING VERPLICHTING VAN DE RECHTER.

4° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN EN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - VEROORDELING - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.

S0 SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN EN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.

6° RECHTEN VAN DE MENSA, E.V.R.M. -

ART. 6.3,

DRAAGWIJDTE.

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN EUROPEES VERDRAG VAN 20 APRIL 1959 AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN
STRAFZAKEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BENADEELDE - BETEKENING
- NIET-NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN
VAN HET VERDRAG- GEVOLG.

8° BETEKENING EN KENNISGEVING
- EXPLOTEN - STRAFZAKEN - EUROPEES
VERDRAG VAN 20 APRIL 1959 AANGAANDE DE
WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN
- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE
BENADEELDE - BETEKENING - NIET-NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG - GEVOLG.

Nr. 91

2° In correctionele of politiezaken strekt

de door een onderzoeksgerecht gewezen verwijzingsbeschikldng tot kennisneming door het vonnisgerecht van de
daarin gekwalificeerde feiten, die voorkomen in de stukken aangaande het
onderzoek of het gerechtelijk vooronderzoek waarop de beschikking is gegrond (2); een beschikking tot verwijzing wegens onopzettelijk doden of
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen draagt aan het vonnisgerecht de kennisneming op van alle
feiten die een lout door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg opleveren,
zoals zij uit het strafdossier blijken of
voortvloeien.
3° en 4° Wanneer een rechter kennis

neemt van een telastlegging « onopzettelijk doden of onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen », behoeft hij aan de beklaagde niet ambtshalve op te geven welke tekortkomingen aan voorzichtigheid of voorzorg
tegen hem kunnen worden aangevoerd
(3).

so Wanneer een rechter kennis neemt
van een telastlegging « onopzettelijk
doden of onopzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen » beoordeelt
hij, aan de hand van de hem voorgeJegde gegevens, welke feiten een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
kunnen opleveren (4).
6° Aan de verplichting van art. 6.3, a,
E. V.R.M. om de beklaagde in bijzonderheden op de hoogte te stellen van
de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging, is voldaan
wanneer de beklaagde derwijze is verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (S).

1° Het ontvankelijk hager beroep van

het O.M draagt aan de appelrechter
de kennisneming op van de strafvordering in haar geheel; de appelrechter
kan en moet alle feiten van de telastJegging beoordelen, ongeacht of de
rechtbank van de eerste graad ze al
dan niet heeft beoordeeld en of het
vonnis in eerste aanleg al dan niet
daarop betrekking heeft (1).
(1) Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6310 (Ap,
1987-88, nr. 545); R.P.D.B., v" Appel en matiere
repressive, Bijv. I, nr. 259; M. FRANCHIMONT, A.
JAcoBs en A. MASSET, Manuel de procedure penale, blz. 876 e.v.

7° en 8° Niet-naleving van de regels inzake mededeling van processtukken, bedoeld in het Europees Verdrag van 20
april 1959 aangaande de wederzijdse
(2) Cass., 23 sept. 1987, A.R. nr. 6005 (A.C.,
1987-88, nr. 51).
(3) Cass., 21 dec. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I,
340).
(4) Cass., 8 nov. 1976 (A.C., 1977, 274).
(5) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6302 (A.C.,
1987-88, nr. 355).

Nr. 92
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rechtshulp in strafzaken is op zichzelf
niet voldoende om een rechtstreekse
dagvaarding nietig te verklaren, die op
verzoek van een burgerlijke partij aan
een in het buitenland wonende persoon, overeenkomstig de regels van
het Belgisch recht en inzonderheid van
art. 40 Ger. W., is betekend; zodanig
stuk kan enkel worden nietig verklaard als een wezenlijk gegeven van
dat stuk ontbreekt of indien vaststaat
dat de onregelmatigheid ervan afbreuk
kan doen aan de wezenlijke belangen
van de Staat op wiens grondgebied de
gedaagde verblijft of aan de rechten
van die gedaagde, met name aan zijn
recht van verdediging (6).
(NIJS, SANKAR, ROOSENS, KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND [K.B.V.B.], MAHIEU, BANGERTER, UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL ASSOCIATION (U.E.F.A.)
T. ACCERA E.A.)

(A.R. nr. 8601)

16 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler, De Gryse, De Bruyn,
Dassesse en Delahaye.

20

VERJARING -

STRAFZAKEN -

STRAF-

VORDERING- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - VORDERING TOT VERNIETIGING - ART. 441 SV. - VERNIETIGING GEVOLG.

1° en 2° Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig
art. 441 Sv. wordt vernietigd, kan de
strafvordering opnieuw worden ingesteld en begint de termijn van verjaring van de strafvordering weer te ]open vanaf de datum van het vernietigingsarrest.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE REGAZZI E.A.)

(A.R. nr. 9023)

16 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 92
Nr. 93
2•

KAMER -

16 oktober 1991
2•

KAMER -

16 oktober 1991

1° CASSATIE -

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL ART. 441 SV. - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.

RECHTSVORDE1° BURGERLIJKE
RING - BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID -

BELANG -

BEGRIP.

2° VORDERING IN RECHTE (6} Cass., 1 maart 1988, A.R. nr. 599 (A.C.,
1987-88, nr. 397}.

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE PARTIJ - RECHTSPERSOON
- V.Z.W. - ONTVANKELIJKHEID - BE LANG BEGRIP.
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1° en 2° De burgerlijke rechtsvordering

voor het strafgerecht strekt enkel tot
vergoeding van de door een misdrijf
veroorzaakte eigen schade en kan dus
enkel worden ingesteld door degene
die door dat misdrijf rechtstreeks en
persoonlijk is benadeeld; de verenigingen zonder winstoogmerk mogen zich
burgerlijke partij stellen ten einde vergoeding te verkrijgen van de materiele
en morele schade die zij wegens de
aantasting van hun subjectieve rechten of hun vermogensrechtelijk of moreel wettig belang hebben geleden;
maar daarom hebben zij, buiten de bij
de wet bepaalde gevallen, niet het
recht om zelf, bij wege van burgerJijke-partijstelling, herstel te eisen van
de schending der belangen die zij tot
doel hebben te vrijwaren of te bevorderen (1).
(BUEKENHOUDT N.V., A. COURTHEOUX FRADIS
N.V. T. LAMBRECHTS SUPRA N.V., UNION DES
CLASSES MOYENNES LIEGOISES V.Z.W.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9048)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
II. In zoverre de voorzieningen
van de eisers gericht zijn tegen de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen, tegen hen ingesteld:

B. door verweerster, vereniging
zonder winstoogmerk Union des
Classes moyennes Liegeoises :
Over het derde middel: schending van
de artikelen 3 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
(1) Cass., 19 nov. 1982, A.R. nr. 3375 (A.C.,
1982-83, nr. 172) met cone!. proc.-gen. M.E.
Krings, toen eerste adv.-gen. (A.C., 1982-83, nr.
172); 24 nov. 1982, A.R. nr. 2237 (ibid., 1982-83,
nr. 186) met cone!. eerste adv.-gen. J. Velu,
toen adv.-gen.; 13 mei 1986, A.R. nr. 9757 (ibid.,
1985-86, nr. 559); 19 mei 1987, A.R. nr. 760
(ibid., 1986-87, nr. 551).

Nr. 93

het Wetboek van Strafvordering, 63 van
het Wetboek van Strafvordering, 17 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 61 van de
wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken,
doordat het arrest de burgerlijke
rechtsvordering van de tweede verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart,
voornamelijk op grond dat artikel 57,
eerste lid, van de wet van 14 juli 1971 beroepsgroeperingen
uitdrukkelijk
het
recht verleent een vordering tot staking
op grond van artikel 55 van de wet in te
stellen, wanneer, zoals te dezen, hun !eden in hun belangen zijn geschaad,
terwijl het bij artikel 57, eerste lid,
van de wet van 14 juli 1971 aan de beroeps- of interprofessionele groeperingen
toegekende recht om overeenkomstig artikel 55 van de genoemde wet een vordering tot staking in te stellen voor de
voorzitter van de rechtbank van koophandel een afwijking inhoudt van de algemene regels inzake het recht van particulieren om op te treden voor de
strafgerechten; dat het arrest, nu het
niet vaststelt dat de tweede verweerster
door de aan eiser verweten misdrijven
persoonlijk schade heeft geleden, haar
burgerlijke-partijstelling niet wettig ontvankelijk en gegrond kon verklaren, aangezien bestraffing van de feiten het enige belang is waarvan zij kan doen
blijken bij aantasting van de belangen
waarvoor zij is opgericht en voor de vrijwaring van de individuele rechten, die
haar !eden aan hun lidmaatschap ontleden; dat het belang bij bestraffing samenvalt met het maatschappelijk belang
waarvan de bescherming uitsluitend
door het instellen van de strafvordering
wordt verzekerd (schending van aile in
het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat krachtens artikel 3 van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering de
burgerlijke rechtsvordering voor de
strafgerechten uitsluitend strekt tot
herstel van de door een misdrijf veroorzaakte eigen schade en derhalve
enkel kan worden ingesteld door degene die door dat misdrijf rechtstreeks en persoonlijk is benadeeld;
Overwegende dat de verenigingen
zonder winstoogmerk als rechtspersonen het recht hebben zich burgerlijke partij te stellen ten einde vergoeding te krijgen voor de materH!le

Nr. 94
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en morele schade die zij hebben geleden ten gevolge van een aantasting van hun subjectieve rechten of
van hun vermogensrechtelijke of
moreel wettig belang; dat zij echter,
anders dan de beroepsverenigingen
die onder toepassing vallen van de
wet van 31 maart 1898 en afgezien
van sommige bij de wet bepaalde
aangelegenheden, daarom nog niet
het recht hebben om, door zich burgerlijke partij te stellen voor de
rechter, in persoon vergoeding te eisen voor de aantasting van de belangen die zij tot doel hebben te
vrijwaren of te bevorderen;
Dat de wet van 14 juli 1971 op de
handelspraktijken hun geen zodanig
recht toekent;
Overwegende derhalve dat het arrest, door erop te wijzen dat « die
v.z.w. (namelijk de tweede verweerster) een burgerlijke rechtsvordering mag instellen en vergoeding
mag eisen voor de schade die voortvloeit uit de aantasting van de belangen waarvoor zij is opgericht en
dat zij mag optreden ter vrijwaring
van de individuele rechten die haar
leden aan hun lidmaatschap ontlenen » en dat « de fout van (eiser) de
noodzakelijke oorzaak is van de
aantasting van de beroepsbelangen
van haar leden, zodat zij schade
lijdt bij het nastreven van haar
doelstellingen », de beslissing over
de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering van de tweede
verweerster niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt iedere eiser in drie vierde
van de kosten van zijn voorziening
en veroordeelt verweerster in het
overige vierde; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

Nr. 94
1•

KAMER -

17 oktober 1991

1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING BESLISSING TOT SAMENVOEGING VAN DE
BOEDELS VAN VERSCHILLENDE FAILLISSEMENTEN - DERDENVERZET - TERMIJN.

2° DERDENVERZET-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van verweerster,
vereniging zonder winstoogmerk
Union des Classes moyennes Liegeoises, tegen de eisers, verwerpt de

VERZET- BESLISSING TOT SAMENVOEGING VAN DE BOEDELS
- FAILLISSEMENT.

1° en 2° De termijnen waarbinnen het
derdenverzet tegen een beslissing tot
samenvoeging van de boedels van
twee of meer faillissementen ontvankelijk is, zijn de gewone termijnen be-
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paald bij de artt. 1128 en 1129 Ger. W.
en niet de verkorte termijnen vastgelegd in art. 473 W.Kh. (1).
(IBEROITALIANA DE PIZARRAS, VENNOOTSCHAP
NAAR SPAANS RECHT T. MRS. ROUSSEAU EN
GHISLAIN Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9138)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 31, 1122 tot 1131 van het Gerechtelijk Wetboek, 472 en 473 van het Wethoek van Koophandel,
doordat het arrest vaststelt dat het
derdenverzet van eiseres tegen het vonnis van 6 december 1983 gericht is tegen
het dictum van het vonnis dat « de samenvoeging van de failliete boedels beveelt »; dat het arrest vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, op
alle gronden die thans als volledig overgenomen worden beschouwd, het derdenverzet niet ontvankelijk verklaart omdat
het niet is ingesteld binnen de termijn
van artikel 473 van het Wetboek van
Koophandel,
terwijl, in beginsel, krachtens de artikelen 1122 tot 1131 van het Gerechtelijk
Wetboek, derdenverzet kan worden gedaan door eenieder die niet behoorlijk is
opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen gedurende een termijn van dertig jaar of van
drie maanden te rekenen van het tijdstip
waarop het vonnis hem is betekend; artikel 473 van het Wetboek van Koophan-

(1) Zie Cass., 18 feb. 1926 (Bull. en Pas.,
1926, I, 254); 14 nov. 1958 (ibid., 1959, I, 271); 25
mei 1978 (A.C., 1978, 1135) met cone!. eerste
adv.-gen. Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas.,
1978, I, 1090; 26 mei 1978 (A.C., 1978, 1153)
en de noot 2, F.D.; 26 old. 1979 (ibid., 1979-80,
nr. 142); 12 feb. 1981, A.R. nr. 6246 (ibid.,
1980-81, nr. 347); 11 sept. 1981, A.R. nr. 3139
(~b~d., 1981-82, nr. 31); 9 dec. 1982, A.R. nr. 6703
(1b1d., 1982-83, nr. 221); 19 maart 1987, A.R. nr.
7580 (ibid., 1986-87, nr. 430); 11 jan. 1988, A.R.
nr. 7756, en 12 feb. 1988, A.R. nr. 5442 (ibid.,
1987-88, nrs. 286 en 361); 29 juni 1990, A.R. nr.
6581 (ibid., 1989-90, nr. 639); 14 feb. 1991, A.R.
nr. 8775 (ibid., 1990-91, nr. 318).
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deel van die regels aileen afwijkt voor het
vonnis van faillietverklaring en voor het
vonnis waarbij het tijdstip is bepaald
waarop is opgehouden te betalen; dat artikel voor die beslissingen en alleen voor
die beslissingen het onweerlegbaar vermoeden van kennisgeving door bekendmaking op de bij artikel 472 van dat wethoek bepaalde wijze invoert; die afwijking van het gemene recht ter zake van
het derdenverzet niet geldt voor de beslissing tot samenvoeging van de boedels; die beslissing immers geen beslissing is die met de in artikel 473 bedoelde
beslissingen een onsplitsbaar geheel
vormt in de zin van artikel 31 van het
Gerechtelijk Wetboek, aangezien zij afzonderlijk ten uitvoer kan worden gelegd; het arrest derhalve, door te beslissen dat het derdenverzet tegen de beslissing om de twee failliete boedels samen
te voegen tot een enkele boedel had
moeten worden ingesteld binnen de termijn van vijftien dagen na de door artikel 472 van het Wetboek van Koophandeel voorgeschreven bekendmaking, aile in
het middel vermelde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat, volgens artikel
473 van het Wetboek van Koophandel, het vonnis van faillietverklaring
en datgene waarbij het tijdstip is
bepaald waarop is opgehouden te
betalen, vatbaar zijn voor verzet
vanwege de belanghebbenden die
daarin geen partij waren; dat genoemd artikel vervolgens de uitzonderingstermijnen vaststelt waarbinnen dat verzet, dat als een derdenverzet in de zin van artikel 1122 van
het Gerechtelijk Wetboek moet worden aangemerkt, ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 473, dat
de termijnen waarbinnen dat rechtsmiddel kan worden aangewend, verkort, ter bespoediging van de faillissementsverrichtingen afwijkt van de
gemeenrechtelijke regel van artikel
1128 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat de gewone termijnen voor het
derdenverzet bepaalt; dat het dus
niet kan worden toegepast op een
beslissing die geen deel uitmaakt
van de beslissingen bedoeld in artikel 473 en die, zoals blijkt uit de
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stukken van de rechtspleging, zich
ertoe beperkt de samenvoeging van
de boedels te bevelen;
Overwegende derhalve dat het hof
van beroep, door te beslissen zoals
het gedaan heeft en zoals het middel weergeeft, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 oktober 1991 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Draps en Simont.

1° en 2° De omstandigheden dat een ge-

woon lid van de provinciale raad van
de Orde van Geneesheren door het bureau van die raad is aangewezen om
het door andere geneesheren ten aanzien van de betrokken geneesheer aangevatte onderzoek van de zaak voort
te zetten, dat hij verslag heeft uitgebracht bij de provinciale raad, dat hij
is gehoord op de zitting van die raad
waar de zaak is behandeld en de beslissing is gewezen, en dat hij heeft
deelgenomen aan de beraadslaging
maar niet aan de stemming, leveren
voor de tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer geen wettige reden op om eraan te twijfelen dat de leden van de
provinciale raad, die hebben deelgenomen aan de beslissing waarbij hem
een tuchtsanctie werd opgelegd, over
zijn zaak onpartijdig uitspraak kunnen
doen (1). (Algemeen rechtsbeginsel dat
de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn.)
(P ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9149)

HET HOF; - Gelet op de beslissing, op 2 oktober 1990 in de Franse
taal gewezen door de raad van beroep van de Orde van Geneesheren;
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1° GENEESKUNDE -

ORDEN ORDE
VAN GENEESHEREN - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE BEGRIP.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

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

Over het middel: miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel inzake de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van
de rechter,
doordat de franstalige raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, bij de uitspraak over het hager beroep van eiser
tegen de beslissing d.d. 16 november
1989 van de raad van de Orde van Geneesheren van de provincie Brabant, die
ten laste van eiser de sanctie van
schrapping van het tableau van de Orde
van geneesheren heeft uitgesproken wegens vijf tegen hem aangevoerde feiten,
door de bestreden beslissing, die beslissing bevestigt met overname van de motieven ervan,
terwijl de regel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn een
algemeen rechtsbeginsel uitmaakt dat
(1) Zie Cass., 22 maart 1990, A.R. nr. 8484
(A.C., 1989-90, nr. 439).
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van toepassing is op de provinciale raden van de Orde van Geneesheren die
uitspraak doen in tuchtzaken; het algemeen rechtsbeginsel inzake de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de
rechter wordt miskend als een lid van de
provinciale raad van de Orde van Geneesheren, dat heeft deelgenomen aan
de beslissing waarbij aan een geneesheer een tuchtsanctie wordt opgelegd,
voor de beslissing om hem voor de raad
te doen verschijnen, aan het onderzoek
van de zaak heeft deelgenomen; zowel de
beslissing van de provinciale raad van de
Orde van Geneesheren in tuchtzaken als
de onderzoeksverrichtingen van die raad
nietig zijn, wanneer een lid van die raad,
dat de zaak heeft onderzocht, deel heeft
uitgemaakt van de raad die uitspraak
doet over de feiten die aan de geneesheer ten laste worden gelegd; ten deze
uit het proces-verbaal van de zitting van
het bureau van de provinciale raad van
Brabant van 21 februari 1989 blijkt dat
de dokters de Toeuf en Remion, die met
het onderzoek tegen eiser waren belast,
hun opdracht hebben afgesloten en dat
het verder onderzoek aan dokter De
Ruydts wordt toevertrouwd; uit het proces-verbaal van de zitting van 11 juli
1989 van de provinciale raad blijkt dat
dokter De Ruydts verslag heeft uitgebracht over het dossier en dat de raad
heeft beslist eiser op te roepen; eiser op
de zitting van 16 november 1989 van de
provinciale raad is verschenen; uit de beslissing van 16 november 1989 van de
provinciale raad, waarbij eisers schrapping van het tableau van de Orde is uitgesproken, blijkt dat dokter De Ruydts,
de verslaggever, op die zitting « de gegevens die tot het opstellen van de grieven
hebben geleid heeft uiteengezet en verduidelijkt », << dat de verslaggever, aan
de hand van een aantal concrete uit het
dossier gehaalde voorbeelden, meende te
kunnen zeggen dat talloze onderzoeken
die op (eisers) initiatief werden gedaan,
zogezegd om kanker op te sporen, nutteloos zijn en dat dergelijke testen in de
diensten voor kankeronderzoek en -opsporing van vermaarde universiteiten
niet worden uitgevoerd »; uit de beslissing van de provinciale raad bovendien
blijkt dat « op de zitting van 16 november 1989 uitspraak werd gedaan », waarop inzonderheid dokter W. De Ruydts
aanwezig was, die « heeft deelgenomen
aan de beraadslaging; maar niet aan de
stemming »; dokter W. De Ruydts aldus
heeft deelgenomen aan die beslissing; de
beslissing van de provinciale raad van de
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Orde van Geneesheren bijgevolg nietig
is; ook de onderzoeksverrichtingen van
die raad nietig zijn; de raad van beroep
de beroepen beslissing bevestigt en daarbij grotendeels steunt op de redenen van
die beslissing en op het onderzoek door
de provinciale raad; hij aldus de nietigheid van de beslissing a quo overneemt;
daaruit volgt dat de bestreden beslissing
van de raad van beroep nietig is :

Overwegende dat uit de procedurestukken volgt dat dokter De
Ruydts, gewoon lid van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren, door het bureau van die raad is
aangewezen om het onderzoek van
de zaak voort te zetten en na het
verstrijken van de opdracht van
twee andere geneesheren die het
hadden aangevat, op 11 juli 1989 bij
de provinciale raad verslag heeft
uitgebracht en is gehoord op de zitting van die raad waarop de zaak is
behandeld en de beslissing is uitgesproken;
Overwegende dat in die beslissing
wordt gezegd dat dokter De Ruydts
« heeft deelgenomen aan de beraadslaging maar niet aan de stemming»;
Overwegende dat die omstandigheden voor eiser geen wettige reden
opleveren om hem eraan te doen
twijfelen dat de provinciale raad
van de Orde van Geneesheren over
zijn zaak op onpartijdige wijze uitspraak kan doen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 oktober 1991 - 1• kamer- Voorzitter: dt't h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en De Bruyn.
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN
VERBINTENISSEN - FAILLISSEMENT - HANDELINGEN OF BETALINGEN VERRICHT MET
BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE SCHULDEISERS - NIETIGHEID - RECHTSVORDERING - VEREISTEN - BEGRIP - GEVOLGEN.

Aan de ontvankelijkheid van de rechtsvordering tot nietigverklaring van de
handeling verricht met bedriegli:fke benadeling van de schuldeisers van de
gefailleerde, is de voorwaarde verbonden dat de bevoordeelde derde op het
ogenblik van de handeling niet de enige schuldeiser is, zelfs als de nietigheid, wegens onplitsbaarheid van de
boedel, alle schuldeisers ten goede
komt, ongeacht of hun rechten v66r of
na de bedrieglijke handeling zijn ontstaan (1). (Art. 448 W. Kh.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. MR. CLAEYS Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9150)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1990 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
(1) Zie Cass., 1 juni 1876 (Bull. en Pas., 1876,
I, 291) met cone!. proc.-gen. Faider; 9 jan. 1890
(ibid., 1890, I, 59) redenen; 9 juli 1953 (ibid.,
1953, I, 908); 15 maart 1985, A.R. nr. 4440 (A.C.,
1984-85, nr. 429); 11 jan. 1988, A.R. nr. 7756
(ibid., 1987-88, nr. 286); 26 okt. 1989, A.R. nr.
8504 (ibid., 1989-90, nr. 125); H. DE PAGE,
Traite, III, 3de uitg., Brussel, 1967, nr. 225; J.
MAHAUX, << L'action paulienne et les nullites de
!a periode suspecte : conditions et effets respectifs », noot onder Cass., 15 maart 1985,
R.C.J.B., 1989, blz. 327, noot 29; P. VAN 0MMESLAGHE, << Examen de jurisprudence (1974 a
1982), Les obligations », R.C.J.B., 1988, blz. 129,
nr. 218; J. VAN RYN en J. HEENEN, Droit commercial, IV, Brussel, 1965, nr. 2717; C. JASSOGNE e.a., Traite pratique de dmit commercial, l,
Brussel, 1990, nr. 271.
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Over het middel : schending van de artikelen 1167 van het Burgerlijk Wetboek
en 448 van het Wetboek van Koophandel (wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling,
dat is boek III << Faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling » van het
Wetboek van Koophandel),
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
zegt dat de vordering van verweerster
qualitate qua ontvankelijk en gegrond is
en bijgevolg, met toepassing van artikel
448 van de Faillissementswet, zegt dat
de authentieke akte van 4 juni 1982,
waarbij de gefailleerde vennootschap, de
B.V.B.A. Sofabet, een hypotheek had gevestigd op een perceel grand dat haar
toebehoorde, nietig is, en eiser in de kosten veroordeelt, op grond dat : « de bekritiseerde hypotheek door de b.v.b.a. Sofabet is gevestigd tot zekerheidsteiling van
de invordering van een belastingschuld,
die persoonlijk verschuldigd was door de
zaakvoerster van de vennootschap en
haar echtgenoot, die eveneens de meerderheidsaandeelhouders van de b.v.b.a.
waren, welke schuld 3.163.563 frank bedroeg en na ontlasting tot 710.053 frank
werd teruggebracht; dat de bij artikel
448 van de Faillissementswet ingestelde
rechtsvordering een gemeenschappelijke
rechtsvordering is die aile schuldeisers
van de gefailleerde ten goede komt, zelfs
de schuldeisers waarvan de schuldvordering na de bedrieglijke handeling is ontstaan; dat te dezen de curator, die het
bestaan van schuldeisers van het faillissement aantoont, dus niet hoeft te bewijzen dat hun schuldvorderingen zijn ontstaan v66r de datum van de akte waarvan de nietigverklaring wordt gevraagd
... »,

terwijl voormeld artikel 448 bepaalt
dat « aile handelingen of betalingen met
bedrieglijke benadeling van de schuldeisers verricht, op welke datum ook, nietig
zijn »; de bij artikel 448 bepaalde rechtsvordering tot nietigverklaring weliswaar,
met afwijking van het gemene recht van
de pauliaanse rechtsvordering, aile
schuldeisers van de gefailleerde ten goede komt, ook diegene waarvan de rechten na de bedrieglijke handeling zijn
ontstaan, omdat de boedel niet kan worden gesplitst, de op artikel 448 gesteunde
vordering tach niet kan worden aangenomen als er aileen schuldeisers van de gefailleerde zijn waarvan de rechten na de
handeling zijn ontstaan; met andere
woorden, de rechtsvordering niet ontvan-
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kelijk is als aile schuldeisers van de gefailleerde, of zelfs de grote meerderheid,
na de handeling zijn ontstaan; artikel
448 van de Faillissementswet, zoals trouwens elke pauliaanse rechtsvordering, de
bescherming van de schuldeisers beoogt
tegen de handelingen waardoor de schuldenaar op bedrieglijke wijze zijn aktief
vermindert; de schuldeisers, die na de
handeling zijn opgetreden, in de regel
daarover niet kunnen klagen, aangezien
het vermogen van hun schuldenaar
reeds was verminderd met het vervreemde goed, toen zij met de schuldenaar gehandeld hebben; daaruit volgt dat het arrest, dat niet vaststelt dat er onder de
schuldeisers van de gefailleerde schuldeisers zijn waarvan de rechten bestonden
v66r de litigieuze akte van 4 juni 1982,
verweerders rechtsvordering niet wettig
heeft kunnen aannemen (schending van
artikel 448 van de Faillissementswet);
het arrest, door te beslissen dat genoemd
artikel 448 niet vereist dat er schuldeisers van de gefailleerde moeten bestaan
waarvan de rechten v66r de betwiste
handeling zijn ontstaan, het doe! van iedere pauliaanse rechtsvordering miskent, die precies de schuldeisers wil beschermen tegen een toekomstige vermindering van hun pand (schending van de
artikelen 1167 van het Burgerlijk Wetboeken 448 van het Wetboek van Koophandel):

Overwegende dat artikel 448 van
de Faillissementswet bepaalt dat de
handeling verricht met bedrieglijke
benadeling van de schuldeisers nietig is, wat inzonderheid impliceert
dat de schuldenaar en de begunstigde derde hebben gehandeld in de
wetenschap dat andere schuldeisers
zouden worden benadeeld;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de ontvankelijkheid van de rechtsvordering tot nietigverklaring afhankelijk is van de vereiste dat de derde-begunstigde niet de enige schuldeiser is op het ogenblik dat de akte
wordt verleden, zelfs als de nietigheid, wegens de onsplitsbaarheid
van de boedel, alle schuldeisers ten,
goede komt, ongeacht of hun rechten v66r of na de bedrieglijke handeling zijn ontstaan;
Dat het arrest, door te overwegen
dat « de curator die het bestaan van
de schuldeisers van het faillisse-

ment aantoont (... ) niet hoeft te bewijzen dat hun schuldvorderingen
zijn ontstaan v66r de datum van de
akte waarvan de nietigverklaring
wordt gevraagd », zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
17 oktober 1991- 1• kamer- Voorzitter: de h: Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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INKOMSTENBELASTINGEN
SLAGPROCEDURE - BEGR!P.

ONTHEFFING -

AANTERMIJN

Art. 2"", § 3, W:I.B. dat een termijn bepaalt voor de ontheffing van het overschot van de voorheffingen dat het
vaststelt, is alleen van toepassing als
ten name van de belastingplichtige een
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belasting ten kohiere is gebracht (1).
(Art. 277, § 3, W.I.B.; art. 4, 2°, W. van
27 juni 1966; art. 19, W. van 10 feb.
1981.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. PARMENTIER, RIJKE)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. F 1146 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1991 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 277, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ingevoegd bij artikel 4, 2°, van de wet van 27 juni 1966 en
gewijzigd bij artikel 19 van 10 februari
1981, en ook van artikel 205 van hetzelfde wetboek, achtereenvolgens gewijzigd
b~~ art~kel 3 van de wet van 27 juni 1966,
blJ arbkel 30, § 4, van de wet van 15 juli
1966, bij artikel 5, 9°, van de wet van 7
juli 1972, bij artikel 78 van de wet van 25
juni 1973 en bij artikel 34 van de wet
van 3 november 1976,
doordat het hof van beroep, waarbij op
grond van artikel 178 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen een geschil
aanhangig is gemaakt inzake de teruggave aan de verweerders van de in 1980 en
1981 aan de bron afgehouden bedrijfsvoorheffing, die evenwel niet werd gevolgd door een aanslag in de belasting
van de niet-verblijfhouders die voor de
belastingjaren 1981 en 1982 ten laste van
de betrokkenen ten kohiere had moeten
worden gebracht, aanneemt dat de vordering tot terugbetaling niet als een bezwaar in de zin van artikel 267 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingenkan worden beschouwd, nu een dergelijk
bezwaar alleen mogelijk is tegen het bedrag van de ten laste van de belastingplichtige gevestigde aanslag, maar beslist dat artikel 277, § 3, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen niet de wettelijke grondslag van die teruggave kan
uitmaken, op grond: « dat (die bepaling),
die strikt moet worden uitgelegd, alleen
betrekking heeft (...) op de outlasting,
(1) Zie Cass., 20 dec. 1985, twee arresten,
A.R. nrs. F 1210 N en F 1221 N (A.C., 1985-86,
nr. 274); 25 mei 1989, A.R. nr. F 992 F (ibid.,
1988-89, nr. 548).
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wat impliceert dat er eerst een belasting
moet zijn geweest »; « dat (die bepaling)
geen betrekking heeft op de teruggave
van voorheffingen (...) wanneer geen enkele belasting ten kohiere is gebracht,
maar op het overschot van de voorheffingen (... ), dat wil zeggen het bedrag van
de voorl?-effingen (... ) dat de (regelmatig)
ten koh1ere gebrachte en verschuldigde
belasting overschrijdt »; « dat er alleen
sprake kan zijn van outlasting en overschot nadat een belasting ten kohiere is
gebracht en vervolgens het bestaan
wordt vastgesteld hetzij van overbelasting (" overbelasting" impliceert " belasting ") hetzij van overschot van voorheffingen (... ) ten aanzien van de verschuldigde belasting »,

terwijl de toepassing van artikel 277
§ 3, van het Wetboek van de Inkomsten~
belastingen geenszins afhangt van de
voorwaarde dat een belasting, bepaald
bij artikel 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, vooraf ten laste van
de belastingplichtige ten kohiere is gebracht; dat artikel 277, § 3, niet de outlasting van de overbelastingen regelt maar
wel de teruggave van het overschot van
de voorheffingen en voorafbetalingen als
bedoeld in artikel 205 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen; inzake bedrijfsvoorheffing, het voorschot bedoeld
in artikel 205 datgene is wat overblijft
na de verplichte verrekening bepaald bij
de artikelen 2 en 203 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, die zelfs
Vl;ln ~oepassing zijn als de totale aanslag
met 1s vastgesteld, omdat er geen inkohiering is geweest als voorgeschreven bij
artikel 266 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en zulks om te bepalen in welke wettelijke mate de voorheffing op grond van de artikelen 205 en
277! ~ .3, moet worden teruggegeven; de
defm1bef verschuldigde belasting bij ontstentenis van inkohiering, nul frank bedraagt en het overschot van bedrijfsvoorheffingen, te weten die hele voorheffing,
overeenkomstig artikel 205 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, moet
worden teruggegeven voor zover het totaal bedrag ervan 20 frank bedraagt, wat
te dezen het geval is; daaruit volgt dat
het arrest, door op grond van de in het
arrest vermelde redenen te beslissen dat
artikel 277, § 3, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen niet van toepassing
is op de teruggave aan de verweerders
van de in 1980 en 1981 aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en ge-
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noemd artikel 277, § 3, schendt evenals
artikel 205 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen waarnaar het uitdrukkelijk verwijst:

Overwegende dat de directeur der
belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, ingevolge artikel
277, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het van
kracht was v66r zijn wijziging bij de
wet van 27 november 1984, ambtshalve outlasting verleent van het
overschot van de voorheffingen en
voorafbetalingen als bedoeld in artikel 205 van dat wetboek, voor zover
dit overschot door het bestuur vverd
vastgesteld of door de belastingschuldige aan het bestuur werd bekendgemaakt binnen drie jaar vanaf
1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort waarmede
deze voorheffingen en voorafbetalingen zijn te verrekenen; dat uit de
sarnenhang van die bepaling met de
artikelen 203 en 205 van dat wethoek volgt dat genoernd artikel 277,
§ 3, alleen van toepassing is op voorwaarde dat een belasting werkelijk
verschuldigd is of, met andere woorden, dat een belasting ten laste van
de belastingplichtige ten kohiere is
gebracht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat voor de belastingjaren 1981
en 1982 geen enkele belasting ten
laste van de verweerders ten kohiere is gebracht; dat het aldus zijn beslissing dat de derde paragraaf van
voornoernd artikel 277 voor die twee
belastingjaren niet kan worden toegepast, naar recht verantwoordt;
Dat het rniddel niet kan worden
aangenornen;

17 oktober 1991 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.
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1° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - BELASTINGZAKEN - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VOORZIENING IN EEN ANDERE TAAL DAN DE

BESTREDEN BESLISSING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORMEN - TAAL - GEMEENTEBELASTING - BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD - VOORZIENING IN EEN ANDERE TAAL
DAN DE BESTREDEN BESLISSING.

1o en 2° Niet ontvankelijk is de in het

Frans gestelde voorziening tegen een
in het Nederlands gewezen beslissing
van de bestendige deputatie van de
provincieraad inzake gemeentebelasting (1). (Art. 27 Taalwet Gerechtszaken.)
(GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F 1894 N)

18 oktober 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.

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

(1) Cass., 14 dec. 1984, A.R. nr. F 1183 N
(A.C., 1984-85, nr. 238).
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18 oktober 1991

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - BEZWAAR - BEVOEGDVOEGDHEID VAN DE DIRECTEUR - GRENZEN.

De directeur, die uitspraak doet nopens
de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige, mag geen compensatie verwezenlijken tussen een rechtmatig bevonden ontheffing en een eventueel vastgestelde ontoereikendheid van
de aanslag (1); de directeur bij wie een
grief aanhangig is tegen het geheel
van de aanslag, mag die aanslag, na te
hebben vastgesteld dat hij niet wordt
verantwoord door de elementen die de
taxateur in aanmerking heeft genamen, niet baseren op andere door hem
vastgestelde elementen;
(CORNELISSEN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1921 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1990
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van art. 276 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 26
februari 1964, zoals gewijzigd door art. 2
van de wet van 16 maart 1976 en art. 41
van de wet van 8 augustus 1980,
doordat de directeur in zijn beslissing
van 28 oktober 1986 twee nieuwe elementen aan de vermogensbalans toevoegt,
zijnde ten eerste de betaling voor de boedelverdeling tussen de echtgenoten ten
bedrage van 5.018.500 BEF in 1975 en ten
tweede de aankoop van kasbons ten belope van 5.000.000 BEF en ten aanzien
van dit tweede element beslist dat deze
aankoop als een te verantwoorden element in de plaats moet komen van de bij
«

(1) Cass., 30 april 1987, A.R. nr. F 795 F
(A.C., 1986-87, nr. 508); 25 feb. 1988, A.R. nr. F
822 F (A.C., 1987-88, nr. 388).
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de taxatie aangerekende niet bewezen lening van 4.950.000 BEF; en doordat het
hof van beroep in het bestreden arrest
vooreerst vaststelt dat het bedrag (van
4.950.0000 BEF) oorspronkelijk als niet
bewezen belegging, voor de boedelverdeling tussen de echtgenoten in de bestreden beslissing als te verantwoorden element werd behouden en ten tweede
beslist dat de directeur door bij de te
verantwoorden bestanddelen de aankoop
van kasbons ten belope van 5.000.000
BEF te voegen en anderzijds bij de verantwoordende elementen het hoger vernoemde bedrag van 6.000.000 BEF in zijn
geheel te aanvaarden, geen verboden
compensatie heeft doorgevoerd,
terwijl er sprake is van een door art.
276, 2de lid W.I.B. verboden compensatie
wanneer de directeur in zijn beslissing
heeft verzaakt aan het weerhouden van
de bij de taxatie aangerekende niet bewezen belegging van 4.950.000 BEF als te
verantwoorden element van de vermogensbalans, en daarvoor de aankoop van
titels van 5.000.000 BEF als een te verantwoorden element in de plaats heeft
gesteld, of zelfs wanneer de directeur
voor de bij de taxatie aangerekende niet
bewezen belegging, het bedrag van
5.018.000 BEF voor de boedelverdeling
tussen echtgenoten in de plaats heeft gesteld als een te verantwoorden element;
zodat het Hof niet geldig kan beslissen
dat, nu het bedrag, oorspronkelijk als een
niet bewezen belegging, voor de boedelverdeling tussen echtgenoten in de bestreden beslissing als te verantwoorden
element werd behouden, door de toevoeging van de aankoop van kasbons t.b.v.
5.000.000 BEF bij de te verantwoorden
elementen alsmede door de toevoeging
van een bedrag van 6.000.000 BEF bij de
verantwoordende elementen, de directeur geen verboden compensatie heeft
doorgevoerd (schending van art. 276, 2de
lid, zoals gewijzigd door art. 2 van de
wet van 16 maart 1976 en art. 41 van de
wet van 8 augustus 1980) " :
Overwegende dat het arrest vaststelt: 1. dat in het bericht van wijziging betreffende het aanslagj aar
1976, in de vermogensbalans, een
te
rechtvaardigen
bedrag
van
4.950.000 F. opgenomen was als
« niet bewezen belegging of inbreng
van aangegane lening » en dat hetzelfde bedrag bij de rechtvaardigingen werd vermeld als « aangegane
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lening bij de N.M.K.N. »; 2. dat de
directeur aanvaard heeft dat die
« niet bewezen belegging » in feite
een betaling was aan eisers gewezen echtgenote van een bedrag van
5.018.000 F.; 3. dat tot zekerheid van
de genoemde lening 5 kasbons, elk
1.000.000 F. waard, door eiser in
pand werden gegeven; 4. dat de directeur bij de te rechtvaardigen bedragen een bedrag van 5.000.000 F.
heeft gevoegd, zijnde de prijs betaald voor de aankoop van de kasbons tijdens het aanslagjaar 1976; 5.
dat de directeur een bedrag van
6.000.000 F. afkomstig van een Luxemburgse bank bijtelde als een
rechtvaardigend element;
Dat volgens de appelrechters het
bedrag van 4.950.000 F., oorspronkelijk als niet bewezen belegging gekenmerkt, in de beslissing van de
directeur als te verantwoorden element werd behouden;
Overwegende dat krachtens artikel 276 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, het aan de directeur der belastingen niet toegelaten is in zijn beslissing de compensatie te verwezenlijken tussen een
rechtmatig bevonden ontheffing en
een ontoereikendheid van aanslag
die zou zijn vastgesteld;
Dat de directeur bij wie een grief
aanhangig is tegen het geheel van
de aanslag, na te hebben vastgesteld
dat de aanslag niet wordt gerechtvaardigd door de elementen die de
taxateur in aanmerking heeft genamen, die aanslag niet mag baseren
op andere, door hem vastgestelde
elementen;
Dat te dezen het arrest artikel 276
schendt door aan te nemen dat de
directeur, die, na te hebben vastgesteld dat het bedrag aanvankelijk
aangehouden als << niet bewezen belegging » verrechtvaardigend was,
besliste dat het moest vervangen
worden door een ander bedrag, te
weten het bedrag van 5.000.000 F.

voor de aankoop van de kasbons,
geen verboden compensatie heeft
verwezenlij kt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de
voorziening tegen de beslissing van
de directeur betreffende de aanslag
in de personenbelasting voor het
aanslagjaar 1976 ongegrond 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.
18 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en
V. Dauginet, Antwerpen.
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RECHTSBIJSTAND -

HOF VAN CASSATIE
- BELASTINGZAKEN- ONTVANKELIJK VERZOEKSCHRIFT- VOORWAARDEN.

Wanneer het geschil tot de bevoegdheid
van het Hof van Cassatie behoort, is
het verzoek om rechtsbijstand dat ter

Nr. 101

griffie van het hof van beroep is ingediend, niet ontvankelijk. (Art. 670
Ger.W.)
(VERVALLE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F 1930 N)
18 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert en L. Balcaen, Gent.
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21 oktober 1991

1° WERKLOOSHEID-

ALLERLEI- VASTSTELLING VAN EEN OVERTREDING VAN DE
STRAFWET - MEDEDELING VAN INLICHTINGEN AAN DE R.V.A. - BEGRIP.

werkloosheidsuitkeringen, ook al kan
die overtreding overigens een overtreding opleveren in de zin van het thans
opgeheven art. 198, eerste lid, 1°, van
voormeld koninklijk besluit, waarvoor
ten tijde van de feiten een administratieve sanctie kon worden opgelegd (1).
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DELIENER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9105)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 1989 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen
(2);
Over het middel: schending van de artikelen 8 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 22 van
de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang. en
financieel herstel (voor zijn vervanging
bij artikel 200, § 1, van de wet van 22 december 1989), 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken, 173 en 198 van het koninklijk besluit van december 1963 inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid (voor
de wijziging ervan bij artikel 2 van het
koninklijk besluit van 14 december 1988}
en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de beslissing
van de gewestelijke werkloosheidsin-

2° GERECHTELIJKE POLITIE -

VASTSTELLING VAN EEN OVERTREDING VAN DE
STRAFWET - MEDEDELING VAN INLICHTINGEN AAN DE R.V.A. - BEGRIP.

1o en 2° De bevoegdheden die bij de in
1985 toepasselijke tekst van artt. 22
wet van 14 feb. 1961 en 173 Werkloosheidsbesluit aan de personeelsleden
van het gewestelijk bureau zijn toegekend, houden niet in dat de gemeentepolitie gemachtigd is om die personeelsleden in te lichten nopens het bestaan van een proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding van de
strafwet, zoals openbare dronkenschap, die geen betrekking heeft op de
strafbepalingen inzake toekenning van

(1) Zie Cass., 29 sept. 1964 (Bull. en Pas.,
1965, I, 96); 11 jan. 1982, A.R. nr. 2957 (A.C.,
1981-82, nr. 284) met de verwijzingen in voetnoot 1; 9 juni 1987, A.R. nr. 9767 (ibid., 1986-87,
nr. 610); 2 maart 1988, A.R. nr. 6622 (ibid.,
1987-88, nr. 407); E. DE LE COURT, « La communication des dossiers repressifs par le procureur general >>, plecht. openingsrede v66r het
Hof van Beroep te Brussel, van 2 sept. 1963,
J.T., 1963, blz. 501 e.v., inz. blz. 504; zie ook de
wet van 16 nov. 1972 op de Arbeidsinspectie,
gew. bij art. 190 wet van 22 dec. 1989, artt. 1, 5
en 6;
(2) Tegen dit arrest werd vroeger reeds een
voorziening ingesteld door de proc.-gen. bij het
Hof van Beroep te Bergen; die voorziening is
verworpen (Cass., 30 okt. 1989, A.R. nr. 8644,
A.C., 1989-90, nr. 129).
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specteur • an 28 februari 1986, waarbij eiser voor een periode van dertien weken
van het recht op werkloosheidsuitkering
wordt uitgesloten, vernietigt op grond :
dat de gemeentepolitie opdrachten van
gerechtelijke politie vervult inzonderheid
inzake het opsporen van misdaden, wanbedrijven en overtredingen, en het melden van die misdrijven aan de bevoegde
overheid; dat verweerder het misdrijf
openbare dronkenschap, bepaald bij artikel 1, § 1, van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling
van de dronkenschap, heeft gepleegd; dat
de hoofdinspecteur (van politie) procesverbaal heeft opgesteld en een verslag,
proces-verbaal nr. 875, heeft gestuurd
naar de ambtenaar van het openbaar ministerie te Zinnik, die bij machtiging als
hoofd van het parket bij de Politierechtbank te Zinnik optreedt; dat de politieman aldus op 17 oktober 1985 is opgetreden in het kader van zijn functie als
orgaan van de gerechtelijke politie, overeenkomstig de bepalingen van artikel
167, 1°, van de Gemeentewet, nu er in de
artikelen 156 tot 166 geen sprake is van
een derge!ijk optreden in het kader van
de administratieve politie; dat de politieman op 22 november 1985 de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening op de hoogte
heeft gebracht van de inhoud van zijn
proces-verbaal nr. 875; dat de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening weliswaar alle
nodige onderzoekingen en navorsingen
kan doen, inzonderheid bij de gemeentebesturen (artikel 173 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963), doch dat
in dit geval een lid van de gemeentepolitie een derde, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, heeft ingelicht nopens
het bestaan van een strafdossier ten laste van een werkloze, zonder dat zulks
hem is gevraagd, terwijl de wettelijke
bepalingen, zowel van de gemeentewet
inzake de activiteit van de administratieve en gerechtelijke gemeentepolitie, als
van de wet betreffende de organisatie
van de werkloosheid hem die bevoegdheid niet verlenen, en terwijl eenieder
recht heeft op eerbiediging van zijn
prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en
zijn briefwisseling, en er geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening
van dit recht, dan voor zover bij de wet
is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's
lands veiligheid, de openbare veiligheid,
of het economisch welzijn van het land,
de bescherming van de openbare orde en
het voorkomen van strafbare feiten, de
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bescherming van de gezondheid of de
goede zeden, of voor de bescherming van
~e rechten en vrijheden van anderen (arhkel 8 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden); dat de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening alzo inzage en
afschrift heeft gekregen in een afschrift
van het proces-verbaal nr. 875, op grond
van artikel 125 van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken, en zulks met miskenning van
de rechten v~n verweerder; dat, nu de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op
onregelmatige wijze werd ingelicht, de
aanvragen van die instelling d.d. 11 december 1985 bij de politiecommissaris te
Zinnik gebrekkig zijn, aangezien zij gegrond zijn op een onwettig verkregen inlichting, en dat de sancties die op grond
van die procedure tegen verweerder zijn
genomen, met betrekking tot artikel 198
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, vernietigd moeten worden,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 22 van
de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en
financieel herstel (voor zijn vervanging
bij artikel 200, § 1, van de wet van 22 december 1989) bepaalt dat de benoemende
overheid in de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening onder de personeelsleden
van deze dienst, die belast zijn met het
opsporen der overtredingen der bepalingen betreffende de toekenning der werkloosheidsuitkeringen, degenen aanwijst
die beschikken over de machten, bepaald
bij de artikelen 24, 25 en 26 van deze wet
(voor hun opheffing bij artikel 200, § 2,
van de wet van 22 december 1989); artikel 173 van het koninldijk besluit van 20
december 1963 inzake arbeidsvoorziening
en werkloosheid (voor de wijziging ervan
bij artikel 2 van het koninklijk besluit
van 14 december 1988), inzonderheid bepaalt dat het gewestelijk bureau alle nodige onderzoekingen en navorsingen kan
doen, inzonderheid bij de gemeentebesturen; de daartoe aangewezen personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, ingevolge die bepalingen, bevoegd zijn voor het opsporen van
de overtredingen van de bepalingen inzake de toekenning van werkloosheidsuitkeringen en om alle nodige onderzoekingen en navorsingen te doen, inzonderheid bij de gemeentepolitie; daaruit volgt
dat de leden van de gemeentepolitie die,
bij het opstellen van een proces-verbaal,
gegevens of inlichtingen vernemen aan-
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gaande een overtreding van de bepalingen inzake de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, die gegevens of inlichtingen ter kennis mogen brengen van de
overheid van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die bevoegd is om inzake die overtredingen nasporingen te verrichten; daaruit volgt dat het bestreden
arrest, door te beslissen dat de hoofdinspecteur van de gemeentepolitie de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening niet
mocht inlichten nopens het bestaan van
een strafdossier ten laste van verweerder, de bevoegdheid van de personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening miskent, die bevoegd zijn
om gegevens en inlichtingen te ontvangen om nasporingen te kunnen verrichten inzake overtredingen inzake werkloosheid (schending van de artikelen 22
van de wet van 14 februari 1961 voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel en 173 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid);
trHeede onderdeel, gelet op de in het
eerste onderdeel weergegeven bevoegdheid van eiser om onderzoekingen en navorsingen te doen, het doorsturen door
de ambtenaar van het openbaar ministerie van zijn proces-verbaal nr. 875 aan
eiser, en de aan eiser gegeven machtiging om kennis en afschrift te nemen
van dat proces-verbaal, het geheim karakter van het gerechtelijk onderzoek
niet schendt; daaruit volgt dat het bestreden arrest niet heeft kunnen beslissen
dat eiser « machtiging had gekregen om
kennis en afschrift van het proces-verbaal nr. 875 te nemen op grand van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken,
en zulks met miskenning van de rechten
van de heer Deliener, dat, nu de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op onregelmatige wijze werd ingelicht, de aanvragen van die instelling d.d. 11 december 1985, bij de politiecommissaris te
Zinnik gebrekkig zijn, aangezien zij gegrond zijn op een onwettelijk verkregen
inlichting, dat de op grond van die procedure tegen de heer Deliener genomen
sancties, met betrekking tot artikel 198
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 moeten worden vernietigd ''•
zonder de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen, met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet, te
schenden, en inzonderheid voormeld arti-

171

kel 125 waarvan het arrest impliciet
doch ten onrechte zegt dat het is geschonden:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat een hoofdinspecteur van de
gemeentepolitie << (eiser) heeft ingelicht nopens de inhoud van zijn proces-verbaal nr. 875 », waarin staat
vermeld dat verweerder, die werkloos is, in staat van dronkenschap
op een openbare plaats was aangetroffen, welke overtrecling is bepaald in artikel 1 van de besluitwet
van 14 november 1939 betreffende
de beteugeling van de dronkenschap; dat het arrest beslist dat die
inlichting onwettig is en dat de
machtiging om kennis en afschrift
van het proces-verbaal te nemen,
die op grond van die inlichting aan
de ambtenaar van het openbaar ministerie werd gevraagd, op grond
van artikel 125 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken, met « miskenning van
de rechten , van verweerder is verkregen;
Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 22 van de wet
van 14 februari 1961 en 173 van het
koninklijk besluit van 20 december
1953, zoals zij te dezen van toepassing zijn, volgt dat de personeelsleden van het gewestelijk bureau belast zijn met het opsporen van de
overtredingen betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen en dat zij daartoe alle nodige
onderzoekingen
en navorsingen
kunnen doen, inzonderheid bij de
gemeentebesturen, maar dat de onderzoekingen die aanleiding geven
tot het uitoefenen van de bevoegdheden omschreven in de artikelen
24, 25 en 26 van de genoemde wet,
alleen kunnen gedaan worden door
de personeelsleden die met toepassing van de artikelen 22 en 23 over
die bevoegdheden beschikken;
Dat de uitdrukking « overtredingen der bepalingen betreffende de
toekenning van werkloosheidsuitke-
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ringen » in artikel 22 van de wet
van 14 februari 1961, niet alleen de
overtredingen omvat van de strafbepalingen inzake de toekenning van
die uitkeringen, maar ook de in de
artikelen 194 tot 198 van het koninklijk besluit van 20 december 1963
bedoelde feiten waarvoor administratieve sancties kunnen worden opgelegd;
Dat de bevoegdheden, die krachtens de artikelen 22 van de wet van
14 februari 1961 en 173 van het koninklijk besluit van 20 december
1963 aan de personeelsleden van het
gewestelijk
werkloosheidsbureau
zijn toegekend, niet inhouden dat de
gemeentepolitie gemachtigd is om
die personeelsleden in te lichten nopens het bestaan van een procesverbaal tot vaststelling van een
overtreding van de strafwet, zoals
openbare dronkenschap, die geen
verband houdt met de strafbepalingen inzake de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, zelfs als die
overtreding, zoals ten deze, overigens een « overtreding >> kan uitmaken in de zin van artikel 198, eerste
lid, 1°, van genoemd koninklijk besluit, waarvoor een administratieve
sanctie kan worden opgelegd;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 oktober 1991 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Simont.
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ARBEIDSONGEVAL

TOEPASSINGSSFEER - VERZET TEGEN DE TOEPASSING
VAN DE WET- WERKNEMER- NIETIGHEID
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST.

De werknemer kan zich geenszins op
nietigheid van de arbeidsovereenkomst
beroepen om zich tegen de toepassing
van de Arbeidsongevallenwet te verzetten (1). (Art. 6, § 1, Arbeidsongevallenwet.)

{YOUSFI E.A. T. PETRE E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9162)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1989 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 6, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest voor recht heeft gezegd dat de overeenkomst tussen de eerste eiser en de derde verweerder geen
overeenkomst van zelfstandige handelsagent is maar een arbeidsovereenkomst
en heeft vastgesteld dat de tweede en
derde eiser aanvoeren dat die overeenkomst nietig is, aangezien de eerste eiser de leeftijd van 15 jaar niet had bereikt toen de overeenkomst zonder toestemming van de ouders werd gesloten,
en vervolgens beslist dat de werknemer
de nietigheid van de arbeidsovereenkomst niet kan aanvoeren om zich te
verzetten tegen de toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en
dat bijgevolg de lichamelijke schade van
de eerste eiser ten gevolge van het ongeval van 31 juli 1984 aileen binnen het kader van die wet kan worden vergoed en
(1) Zie Cass., 26 feb. 1975 (A.C., 1975, 729)
met cone!. proc.-gen. Lenaerts, toen adv.-gen.;
Les Novelles, Droit social, IV, Accidents du
travail et maladies professionnelles, Brussel,
1975, nr. A 95; P. DENIS, Droit de fa securite
sociale, 5de druk, Brussel, 1986, nr. 203.
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zulks op grond : « dat artikel 6 van de
wet van 10 april 1971 bepaalt dat: "De
nietigheid van de arbeidsovereenkomst
kan niet worden ingeroepen ten aanzien
van de toepassing van deze wet"; dat die
tekst duidelijk is en geen enkele beperking bevat waardoor hij niet van toepassing zou kunnen zijn op de getroffene;
dat die zienswijze - zoals door de eerste
rechters is aangegeven - in de Novelles,
Droit Social, dl. IV, nr. A, 95, wordt uitgedrukt: "L'article 1•' des lois coordonnes interdisait done aux seuls chefs d'entreprises de se prevaloir de la nullite resultant de la violation des lois et arretes
concernant la police et la reglementation
du travail. Il etait possible au travailleur
ou a ses ayants droit d'invoquer la nullite
du contrat de travail s'il y avait interet
et de recourir au droit commun (Delaruwiere et Nameche, Ed., 1932, n° 17, p. 32).
L'article 6, § 1•', interdit desormais de
maniere absolue d'invoquer la nullite. Le
travailleur non plus ne pourra l'invoquer" »,
terwijl artikel 6, § 1, van de wet van 10
april 1971 alleen verbiedt dat degenen
die de bij deze wet bepaalde vergoedingen moeten betalen, de nietigheid van de
arbeidsovereenkomst aanvoeren om aan
hun verplichtingen te ontkomen; de getroffene daarentegen die nietigheid mag
aanvoeren om te ontkomen aan de bepalingen van die wet waarbij zijn vergoeding wordt beperkt; het arrest, dat vaststelt dat de eisers die nietigheid hebben
aangevoerd, maar beslist dat zij zulks
niet konden doen en daaruit afleidt dat
het ongeval alleen op grond van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
moeten worden vergoed, bijgevolg artikel
6, § 1, van die wet schendt:
Overwegende dat artikel 49 van
de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 de werkgever verplicht
een
arbeidsongevallenverzekering
aan te gaan en bepaalt dat de verzekeraar alle bij de artikelen 7 en 8
vastgestelde risico's dekt voor alle
werknemers in dienst van een werkgever en voor alle werkzaamheden
waarvoor zij door die werkgever
zijn tewerkgesteld;
Dat de verzekering, die verplicht
is gesteld om de bescherming van
de werknemers te waarborgen, hen
een vergoeding van de schade biedt
die uitsluitend bij de wet is gere-

geld; dat zij eveneens tot gevolg
heeft dat de regels inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid alleen in de in artikel 46, § 1, van die
wet bepaalde gevallen toepasselijk
zijn op de werkgever;
Overwegende dat artikel 6, § 1,
van de wet van 10 april 1971, dat de
gevolgen van de verplichte verzekering wil vrijwaren en geen enkele
beperking inhoudt, een algemene
draagwijdte heeft; dat het eenieder
beoogt die de nietigheid van de arbeidsovereenkomst wil opwerpen tegen de toepassing van de wet;
Dat het arrest die bepaling niet
schendt door te beslissen dat zij
voor de werknemer geldt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 68 van
de wet van 10 april 1971, veroordeelt
de naamloze vennootschap De Luikse Verzekering, de vierde verweerster, in de kosten.
21 oktober 1991 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal ·
- Advocaten : mrs. Draps en Van·
Ommeslaghe.
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1° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST
AANVANG- VOORWAARDEN.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING VAN
EEN ARREST - ONWETTIGHEID - BESLIS-
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SING VAN EEN ANDER ARREST OVER DEZELFDE ZAAK - NAUW VERBAND TUSSEN DE
TWEE BESCHIKKENDE GEDEELTEN.

1° Behalve ingeval de wet de interest

van rechtswege doet lopen, begint valgens art. 1153 B. W. de moratoire interest niet te ]open dan op voorwaarde,
ten eerste, dat de schuld eisbaar is en,
ten tweede, dat er een aanmaning tot
betaling is (1).
2° De vernietiging van een beslissing

van een arrest strekt zich uit tot de beslissing van een ander, in dezelfde
zaak gewezen arrest, wanneer tussen
de beide beschikkende gedeelten door
de rechter een nauw verband is vastgesteld (2).
(« ROYALE BELGE , N.V. T. CLOTUCHE, BRIOL)
ARREST ( vertaling)
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dag van de uitspraak van het arrest en
de andere helft op de dag van de wederopbouw, op grond: « dat de vergoeding,
hoewel zij betaald moet worden naarmate de wederopbouw vordert zodat (eiseres) kan nagaan of de betaalde bedragen
goed worden besteed, niettemin verschuldigd is zodra het schadegeval zich voordoet, nu de overeenkomst de vergoeding
ervan wil waarborgen; dat (de verweerders) de interest op het bedrag van de
uiteindelijk toegekende vergoeding moeten ontvangen vanaf de datum van de
brand, welke gebeurtenis hun recht heeft
doen ontstaan; dat de vertraging die te
wijten is hetzij aan de moeilijkheden bij
het vaststellen van de vergoeding hetzij
aan de verschillende stadia van de wederopbouw van het goed hetzij aan het
verstrijken van dertig dagen sedert het
proces-verbaal van raming in geval er
geen wederopbouw gebeurt, de (verweerders) de interest op het bedrag waarop
zij recht hebben, niet kan ontnemen »,

(A.R. nr. 9190)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 4 november 1988 en
15 maart 1990 door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter van 25 augustus
1991, waarbij de zaak naar de derde
kamer wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1147,
1149, 1151, 1153, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 15
maart 1990, met bevestiging op dat punt
van de beslissing van de eerste rechter
en van zijn voorbereidend arrest van 4
november 1988, zegt dat eiseres aan de
verweerders de interest moet betalen
vanaf 11 januari 1987 tot de volledige betaling, op de vergoeding ten belope van
8.920.284 frank die hen toekomt, met aftrek van de reeds betaalde bedragen
(5.120.857 frank), waarbij eiseres voorts
wordt veroordeeld tot betaling van het
nog verschuldigde saldo, de helft op de
(1) Cass., 19 juni 1989, A.R. nrs. 8463 en
8464, twee arresten (A.C., 1988-89, nr. 611) met
cone!. adv.-gen. Liekendael, in Bull. en Pas.,
1989, I, nr. 611.
(2) Zie Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 9767 (A.C.,
1986-87, nr. 610).

derde onderdeel, het hof van beroep,
indien het heeft willen beslissen dat de
aldus toegekende interest een compensatoire interest is, dat wil zeggen interest
ter vergoeding van de bijkomende schade door de achterstallige betaling van de
bedragen waarop de verweerders op de
datum van het schadegeval recht hebben, zoals reeds gezegd, de verbindende
kracht van de overeenkomst tussen de
partijen miskent, nu daarin was uitgesloten dat de vergoeding verschuldigd was
zodra het schadegeval zich voordeed, en
bepaald werd dat zij pas diende te worden betaald naarmate de wederopbouw
vorderde (schending van artikel 1134 van
het Gerechteli.jk Wetboek); het hof van
beroep bovendien, door te beslissen dat
de compensatoire interest verschuldigd
is vanaf de dag van het schadegeval, dus
v66r de vervaldag van de verplichting tot
betaling van de vergoeding, de artikelen
1147, 1149 en 1153 van het Burgerlijk
Wetboekschendt, nu die bepalingen het
toekennen van schadevergoeding afhankelijk stellen van het bestaan van een
vertraging in de uiivoering van de verplichting (om te betalen); in de onderstelling dat het arrest heeft geoordeeld dat
de interest op de aan de verweerders
verschuldigde bedragen een moratoire
interest is, de beslissing dat eiseres vana£ 11 januari 1987 interest is verschuldigd, evenmin verantwoord is; artikel
1153 (eerste en derde lid) de moratoire
interest alleen doet lopen op voorwaarde,
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ten eerste, dat de schuld eisbaar is en,
ten tweede, dat er een aanmaning tot betaling is; het arrest ten deze vaststelt dat
de litigieuze vergoeding op de dag van
het schadegeval niet eisbaar was, dat zij
pas betaald diende te worden naarmate
de wederopbouw vorderde; het verder
niet aangeeft dat eiseres in gebreke was
gesteld om de vergoeding geheel of gedeeltelijk te betalen op de dag van het
schadegeval of later, en dat zij die eis
niet had voldaan; daaruit volgt dat de bestreden arresten eiseres niet wettig konden veroordelen tot het betalen van (moratoire) interest op het provisioneel bedrag van 2.500.000 frank of op de eindvergoeding van 8.920.284 frank, vanaf 11
januari 1987, dag van het schadegeval
(schending van artikel 1153, inzonderheid eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van
15 maart 1990 zegt << dat de vertraging die te wijten is hetzij aan de
moeilijkheden bij het vaststellen
van de vergoeding hetzij aan de verschillende stadia van de wederopbouw (... ), de (verweerders) de interest op het bedrag waarop zij recht
hebben, niet kan ontnemen »; dat
het hof van beroep bijgevolg heeft
geoordeeld dat de interest verschuldigd op de aan de verweerders verschuldigde bedragen een moratoire
interest is;
Overwegende dat artikel 1153 van
het Burgerlijk Wetboek onder meer
bepaalt dat de moratoire interest aileen kan beginnen te lopen als de
schuld eisbaar is;
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bedragen op 11 januari 1987, de dag
van het schadegeval, vast te stellen,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat het arrest van 4
november 1988 eiseres veroordeelt
om << een provisioneel bedrag van
2.500.000 frank te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 11 januari
1987 »; dat die provisie begrepen is
in het bedrag van 8.920.284 frank,
vermeerderd met de rente vanaf 11
januari 1987, dat door het arrest van
15 maart 1990 is toegekend; dat het
hof van beroep die twee beslissingen aldus nauw heeft verbonden, zodat de vernietiging van de ene de
vernietiging meebrengt van de andere;

Overwegende dat het arrest van
15 maart 1990 vaststelt dat de aan
de verweerders verschuldigde vergoeding op de dag van het schadegeval niet eisbaar was, nu die vergoeding << diende te worden betaald
naarmate de wederopbouw vorderde »;

Om die redenen, zonder de andere
onderdelen te moeten onderzoeken,
die tot geen ruimere vernietiging
kunnen leiden, vernietigt de bestreden arresten van 4 november 1988
en 15 maart 1990 in zoverre zij bepalen dat de interest verschuldigd
op de bedragen waarop de verweerders recht hebben, vanaf 11 januari
1987 loopt, en het tweede bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk 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 Brussel.

Dat het arrest van 15 maart 1990,
door zijn in het middel weergegeven
overwegingen, de beslissing om het
vertrekpunt van de interest op de
aan de verweerders verschuldigde

21 oktober 1991 - 3• kamer - Voorzitter; de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever; de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten; mrs. De
Bruyn en Van Ommeslaghe.
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DIENSTPLICHT - MILITIERECRTSCOLLEGES - RECRTSPLEGING - RERKEURINGSRAAD - BUITEN RET LAND VERBLIJVENDE
DIENSTPLICRTIGE WETTELIJK VOORGESCRREVEN ONDERZOEKSMAATREGELEN NOODZAAK OF WENSELIJKREID - ONAANTASTBARE BEOORDELING.

10

2•

1o VERJARING -

TERMIJNEN - STRAFVORDERING - VERJARING - GEVOLG T.A.V.
DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING.

2° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING
-

2° DIENSTPLICHT -

MILITIERECRTSCOLLEGES - RECRTSPLEGING - RERKEURINGSRAAD - BUITEN RET LAND VERBLIJVENDE
DIENSTPLICHTIGE WETTELIJK VOORGESCHREVEN EN BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGELEN- RESULTAAT VAN DE MAATREGELEN - NEERLEGGING VAN DE RESULTATEN.

1° Wanneer de herkeuringsraad uitspraak moet doen over een aanvraag
tot ongeschiktverklaring van de dienst
van de dienstplichtige, die zijn werkelijke en gewone verblijfplaats buiten
het land heeft, oordeelt hij in feite en
derhalve op onaantastbare wijze over
de noodzaak of wenselijkheid van een
van de wettelijk voorgeschreven onderzoeksmaatregelen (1). (Art. 46, § 5,
Dienstplichtwet.)
2° De herkeuringsraad kan in de regel
geen uitspraak doen over de geschiktheid voor de dienst van de dienstplichtige, die zijn werkelijke en gewoonlijke verblijfplaats buiten het land
heeft zonder in het bezit te zijn van
de r~sultaten van de wettelijk voorgeschreven onderzoeksmaatregelen die
hij heeft bevolen om tot zijn overtuiging te komen (2). (Art. 46, § 5, Dienstplichtwet.)
(S ... )

(A.R. nr. M 544 F)
21 oktober 1991 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.
(1) Cass., 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1297).
(2) Zie Cass., 17 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr.
553).

22 oktober 1991
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VERJARING -

GEVOLG.

1o en 2° Verval van de strafvordering
door verjaring heeft geen invloed op
de burgerlijke rechtsvordering die ingesteld werd v66r de strafvordering
door verja.ring vervallen was (1).
(SAEY J. E.A. T. CROISIAU P.)
ARREST

(A.R. nr. 4561)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 maart 1990 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. Op de voorziening van Jonny
Saey:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 21 en 22
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser was vervolgd ter zake van overtreding van
artikel 10 van het gemeentereglement van de stad Gent van 4 mei
1981, houdende politieverordening
betreffende de uitvoering van werken houdende inneming van de
openbare weg, overtreding welke be(1) Cass., 25 jan. 1978 (A.C., 1978, 625); Cass.,
29 nov. 1978 (A. C., 1978-79, 360) met noot J. V.
Zie ook Cass., 14 maart 1989, A.R. nr. 2578
(A.C., 1988-89, nr. 396).
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straft wordt met politiestraffen overeenkomstig artikel 17 van datzelfde
reglement;
·
Overwegende dat, naar luid van
artikel 21 van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering, de strafvordering wegens een
overtreding verj aart door verloop
van zes maanden te rekenen van de
dag waarop de overtreding is gepleegd;
Overwegende dat het bestreden
vonnis constateert dat het tegen eiser bewezen verklaarde feit gepleegd werd tussen 1 maart en 12
april 1989; dat aldus blijkt dat de bewezen verklaarde overtreding ten
laatste kan zijn gepleegd op 11 april
1989;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de laatste daad van
onderzoek of van vervolging die
voor stuiting van de verjaring van
de strafvordering in aanmerking zou
kunnen komen, gesteld werd op 5
september 1989, namelijk de betekening aan eiser van de dagvaarding
om te verschijnen voor de politierechtbank;
Overwegende dat hieruit volgt dat
op 14 maart 1990, datum waarop het
bestreden vonnis werd uitgesproken,
de strafvordering, bij ontstentenis
van enige grand van schorsing, door
verj aring was vervallen;
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Overwegende dat het bestreden
vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, aan verweerder een
voorschot toekent van 1 frank en
vervolgens de zaak terugwij st naar
de eerste rechter;
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;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de
P.V.B.A. John Saey:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, werd betekend aan
het openbaar ministerie en aan verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat door de
hierna uit te spreken vernietiging
van de beslissing op de strafvordering tegen eiser de beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de kosten van de strafvordering, geen
bestaansreden meer heeft;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat verweerder zich
burgerlijke partij heeft gesteld tegen de eisers vooraleer de strafvordering door verj aring vervallen was;
Dat derhalve het verval van de
strafvordering door verjaring en de
daaruit voortvloeiende cassatie geen
invloed hebben op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen de eisers;

Om die redenen, ongeacht het in
het verzoekschrift aangevoerde middel dat niet de ontvankelijkheid van
de voorzieningen betreft, vernietigt
het bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet op de strafvordering
tegen Jonny Saey; verwerpt de voorzieningen voor het overige, onder de
vaststelling evenwel dat de beslissing waarbij de P.V.B.A. John Saey
civielrechtelijk aansprakelijk wordt
verklaard voor de kosten van de
strafvordering geen bestaansreden
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meer heeft; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eiseres
P.V.B.A. John Saey in de kosten van
haar voorziening; veroordeelt de eiser J onny Saey in de helft van de
kosten van zijn voorziening en laat
de overige helft van die kosten
ten laste van de Staat; zegt dat er
geen grand is tot verwijzing.

22 oktober 1991 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
Flamme, Gent.
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ZWAARSTE STRAF -

BEGRIP.

Wanneer misdrijven met dezelfde maximumgevangenisstraffen worden bestrait, is de hoogste maximumgeldboete beslissend voor het bepalen van de
zwaarste straf (1).
(1) Cass., 16 sept. 1974 (A.C., 1975, 61); 17
april 1991, A.R. nr. 8761 (A.C., 1990-91, nr. 428).
Zie ook : Cass., 3 okt. 1990, A.R. nr. 8261 (A.C.,
1990-91, nr. 55).

(DE VLEMINCK L. T. MEULDERMANS J. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4640)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1990 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 163, aldus
vervangen bij art. 1 wet 27 april 1987, 195
aldus vervangen bij art. 2 wet 27 april
1987, en 211 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, na hervorming van
het beroepen vonnis, met eenstemmigheid opnieuw rechtsprekend, eiser voor
de telasteleggingen sub A (slagen en verwondingen) en C (dronkenschap aan het
stuur) verenigd, veroordeelt tot een geldboete van 500 frank, voor de tenlastelegging sub B (vluchtmisdrijf) tot een geldboete van 200 frank en voor de tenlastelegging sub D (weigering zich te onderwerpen aan een ademtest) een geldboete
van 200 frank, hem vervallen verklaart
van het recht een motorvoertuig van de
categorieen A tot E, zoals voorzien bij
het K.B. van 6 mei 1988, gewijzigd bij
K.B. van 17 september 1989, op de openbare weg te besturen : voor de tenlastelegging sub B gedurende twee maanden,
voor de tenlastelegging sub C gedurende
twee maanden en voor de tenlastelegging sub D gedurende twee maanden, en
het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen in een
theoretisch, praktisch, geneeskundig en
psychologisch onderzoek, na onder meer
de artikelen 38, 44, 60, 65, 418 en 420 van
het Strafwetboek, en 29, 33, §§ 1 en 2, 35
en 47 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, gecoordineerd bij
het koninklijk besluit van 16 maart 1968,
gewijzigd bij de wetten van 9 juni 1975
en 9 juli 1976 te hebben aangehaald,
terwijl overeenkomstig de artikelen
163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering de rechter die een veroordeling
uitspreekt ertoe gehouden is de wetsbepalingen aan te wijzen waarvan hij toepassing,.heeft gemaakt, meer bepaald deze waC'!rbij het feit strafbaar wordt
gesteld en een straf wordt bepaald; te dezen het bestreden arrest weliswaar de
wetsbepalingen aanduidt, waarbij de diverse feiten strafbaar werden gesteld;
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het tevens met betrekking tot de tenlasteleggingen A en C aanwijst bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek
de zwaarste straf uit te spreken, doch in
gebreke blijft melding te maken van artikel 39 van de Wegverkeerswet, luidens
hetwelk, zelfs indien de bij deze gecoordineerde wetten bepaalde vrijheidsstraffen en geldboeten niet uitgesproken worden, dit wel het geval is voor het verval
van het recht tot sturen onder de voorwaarden als bepaald in deze wetten,
waarvan het toepassing maakt om de
tenlastelegging C met dergelijk rijverbod
te sanctioneren; zodat het arrest, dat nalaat voormelde bepaling aan te duiden,
om in afwijking van het in het arrest
aanghaalde artikel 65 van het Strafwetboek, de bij de Wegverkeerswet voorziene sanctie uit te spreken voor de tenlastelegging C, niet regelmatig met redenen
is omkleed (schending van de artikelen
97 van de Grondwet 163, 195 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering):

Overwegende dat de misdrijven
van de telastleggingen A en C beide
bestraft worden met een gevangenisstraf en/of een geldboete; dat,
waar de maximumgevangenisstraffen dezelfde zijn, de maximumgeldboete voor het misdrijf van de telastlegging C hoger is dan de maximumgeldboete voor het misdrijf van
de telastlegging A;
Overwegende dat aldus te dezen
de « zwaarste » straf deze is die gesteld is op het misdrijf van de telastlegging C, zodat de appelrechters
geen toepassing maken van artikel
39 van de Verkeerswet;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

22 oktober 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Geinger.
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BEROEP

STRAFVORDERING -

STRAFZAKEN
VERDAGING.

Tegen de beslissing van de rechter die
zonder aangewezen of aanwijsbare reden de zaak verdaagt na ze te hebben
behandeld, en hierdoor de uitoefening
van de strafvordering in gevaar
brengt, mag het openbaar ministerie
hager beroep instellen, ongeacht de bepalingen van de artt. 1046 en 1050
Ger.W. (1).
(SOETEWEY)
ARREST

(A.R. nr. 5736)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 mei 1991 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
(1) Zie : Cass., 25 juni 1973 (A.C., 1973, 1048)
en de voetnoot 1; Brussel, 20 dec. 1973, Pas.,
1974, II, 75; A. VANDEPLAS, Enkele beschouwingen over het hager beroep in strafzaken, in
Strafprocesrecht vo01· rechtspractici (Acco Leuven), 101 (103); R. DECLERCQ, Strafvordering
{1987), Boek II, 179.
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Gelet op eisers verzoekschrift, waar- ·
van een door de griffier van het Hof
voor eensluidend verklaarde kopie aan
dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
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2• KAMER - 23 oktober 1991

Over het eerste middel :
Overwegende dat, ongeacht de bepalingen van de artikelen 1046 en
1050 van het Gerechtelijk Wetboek,
het openbaar ministerie hager beroep kan instellen tegen elke beslissing die de uitoefening van de strafvordering belemmert;
Overwegende dat de politierechtbank op 25 februari 1991 - zoals
blijkt uit het proces-verbaal van die
terechtzitting - de zaak behandelde
en vervolgens zonder aangewezen of
aanwijsbare reden besliste de zaak
te verdagen tot de terechtzitting van
2 september 1991; dat de appelrechters vaststellen dat deze verdaging
de uitoefening van de strafvordering
in gevaar bracht;
Dat de appelrechters zodoende
hun beslissing dat het hager beroep
van het openbaar ministerie ontvankelijk is, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

BUITEN
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOOR-

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. B. Beelen, Leuven.

RAMING - BEDELINGSBEVOEGDHEID STAAN EN OMVANG VAN DE SCHADE - RAMING EX AEQUO ET BONO- VOORWAARDEN.

De feitenrechter beoordeelt het bestaan
en de omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade
en raamt het bedrag van de vergoeding voor het volledig herstel ervan;
hij kan de schade ex aequo et bono ramen mits hij de reden aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde
berekeningswijze niet kan worden
aangenomen en tevens vaststelt dat
het niet mogelijk is de schade, zoals
hij deze heeft omschreven, anders te
bepalen (1). (Art. 97 Gw.; artt. 1382,
1383 B.W.)
(PETIT T. OTH)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9060)

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, eerste onderdeel, het arrest,
op de conclusie waarin eiseres, na de gevolgen van het ongeval te hebben beschreven, vermeldde « dat de aldus beschreven blijvende gevolgen van het
ongeval voor een jonge vrouw van 38
j aar een handicap vormen in de uitoefening van haar beroep of onmiskenbaar
een weerslag kunnen hebben op haar
waarde op de arbeidsmarkt, meer bepaald wanneer ze zou worden ontslagen
of een nieuwe betrekking zou moeten
zoeken » en « dat bovendien de grotere
inspanningen die (eiseres) zich moet ge(1) Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr. 5133 (A.C.,
1986-87, nr. 87), 12 jan. 1988, A.R. nr. 1359
(ibid., 1987-88, nr. 288).
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troosten haar met de jaren moeilijker
zullen vallen en haar ertoe zullen noodzaken naar een andere betrekking uit te
kijken of ander werk te aanvaarden >>,
alleen maar antwoordt dat eiseres « ontegensprekelijk een vaste betrekking
heeft >>; het aldus niet antwoordt op die
conclusie, tenzij dan met een stijlformule
waarin enkel rekening wordt gehouden
met haar vroegere en huidige situatie
doch niet met de toekomst, ofschoon zij
dat in haar conclusie gevraagd en betoogd had (schending van artikel 97 van
de Grondwet),

tweede onderdeel, eiseres in haar conclusie aanvoerde dat de geneesheer-deskundige bij eiseres, directiesecretaresse,
<< rugpijn op drie plaatsen van de wervelkolom na een uur kantoorarbeid had
vastgesteld >>, zij daaruit afleidde dat die
blijvende gevolgen van het ongeval « een
werkelijke handicap voor haar vormen
in de uitoefening van haar beroep of onmiskenbaar een weerslag kunnen hebben op haar waarde op de arbeidsmarkt,
meer bepaald wanneer ze zou worden
ontslagen of een nieuwe betrekking zou
moeten zoeken >>; het arrest, zonder het
verband te onderzoeken tussen de verloren waarde op de arbeidsmarkt en de
weerslag van de blijvende gevolgen van
het ongeval op haar huidig werk, zich ertoe beperkt te antwoorden dat eiseres
ontegensprekelijk een vaste betrekking
heeft; het derhalve niet antwoordt op die
conclusie (schending van artikel 97 van
de Grondwet); het arrest bovendien, nu
het nalaat rekening te houden met de
blijvende gevolgen die eiseres beschreven had met de toevoeging dat zij daardoor wei eens haar werk zou kunnen
kwijtraken en haar waarde op de arbeidsmarkt verliezen, de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboekschendt;
derde onderdeel, het arrest, nu het de
berekening van de schade die gebaseerd
was op welbepaalde beoordelingsgegevens verwerpt op grond van de overweging << dat immers een raming waarbij
zou worden uitgegaan van de inkomsten
een te hoge of te lage schatting van de
schade tot gevolg zou hebben >>; het arrest zelf een tegenstrijdigheid bevat,
aangezien het niet preciseert waarom
niet ook de forfaitaire vergoeding die het
oplegt leidt tot een te hoge of te lage raming van de schade (schending van artikel 97 van de Grondwet);
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vierde onderdeel, de raming ex aequo
et bono van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade alleen dan
wettig is als de rechter de reden aangeeft waarop de door een partij voorgestelde berekeningswijze niet mag worden gevolgd en als hij bovendien vaststelt dat de schade, bij ontstentenis van
welbepaalde beoordelingsgegevens, onmogelijk op een andere wijze kan worden geraamd; er te dezen precieze beoordelingsgegevens voorhanden waren en
voorgesteld werden in een bij het hof
van beroep ingediende conclusie; het arrest bijgevolg, nu het de redenen niet
aangeeft waarom het voor de berekening
van de schade geen precieze gegevens in
aanmerking had kunnen nemen ofschoon de mogelijkheid daartoe bestond,
niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het middel het
arrest enkel bekritiseert in zoverre
het uitspraak doet over de materii:He
schade die voortvloeit uit de blijvende arbeidsongeschiktheid;
Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat het arrest vermeldt << dat de burgerlijke partij nog
altijd dezelfde betrekking heeft sedert de hervatting van haar voltijds
werk in september 1982; dat zulks,
gelet op de verlopen tijd, aantoont
dat zij, ondanks haar toe stand, haar
werk aankan, ook al moet ze daarvoor meer moeite doen; dat zij ontegensprekelijk vast werk heeft en bo··
vendien toegeeft geen loonverlies te
hebben geleden >>; dat het, met verwijzing naar de motivering van de
eerste rechter, eraan toevoegt << dat,
ook al is het door de deskundige in
aanmerking genomen ongeschiktheidspercentage van 25 pet. aanzienlijk en lijkt het dus een handicap op
te leveren voor de burgerlijke partij,
de nasleep van het ongeval zoals zij
die heeft beschreven en de gevolgen
ervan haar blijkbaar niet erg hinderen bij de uitoefening van haar beroep, ook al moet ze daardoor meer
moeite doen, onder meer wegens de
pijnen die ze nog altijd voelde in
september 1982 maar die door de
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deskundige " licht " genoemd werden; dat de getroffene weliswaar
blijk gegeven heeft van moed, maar
dat ook niet mag worden vergeten
dat zij door haar werk al vijf jaar
opnieuw te verrichten bewezen
heeft dat haar toestand haar in
staat stelde normaal te werken; (... )
dat, ook al heeft ze tot op heden
geen vaste aanstelling gekregen en
zou zij aldus theoretisch kunnen
vrezen haar betrekking kwijt te raken, zij in gebreke blijft te bewijzen
in welk opzicht haar waarde op de
arbeidsmarkt eigenlijk is verminderd »;
Dat het arrest zich dus niet beperkt tot de in het eerste onderdeel
aangegeven overweging en in de lijn
van het betoog van eiseres toegeeft
dat zij ten gevolge van het ongeval
materii:He schade heeft geleden doordat zij zich voor haar werk meer
moest inspannen en haar betrekking dreigde te verliezen, ook al
noemt het arrest dat risico, op
grond van de gegevens die het aanwijst, louter theoretisch;
Dat het aldus antwoordt op de in
de eerste twee onderdelen uiteengezette conclusie van eiseres, zonder
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboekte schenden;
Dat die onderdelen feitelijke
grondslag missen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter bestaan en omvang van de door een
onrechtmatige handeling veroorzaakte schade alsook het bedrag
van de vergoeding, die moet dienen
voor het volledig herstel ervan, in
feite beoordeelt;
Dat het door de rechter vastgestelde bedrag dus de geleden schade
vergoedt, als hij de forfaitaire ramingswijze wettelijk toepast;
Dat er dus geen sprake is van tegenstrijdigheid wanneer de rechter,
enerzijds, beslist << dat een raming,
gebaseerd op de inkomsten, een te
hoge of te lage schatting van de
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schade tot gevolg zou hebben », anderzijds, beslist de schade op een
forfaitaire wijze te ramen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Ovel'Wegende dat het arrest, met
aanneming van de motivering van
de eerste rechter en benevens de in
het antwoord op de eerste twee onderdelen aangegeven consideransen,
erop wijst « dat forfaitaire raming
van de schade nochtans noodzakelijk is wanneer blijkt dat het gebruik van de kapitalisatiemethode
waarbij uitgegaan wordt van de inkomsten een resultaat oplevert dat
niet beantwoordt aan de werkelijke
materiiHe en in concreto geraamde
schade; dat zulks bijvoorbeeld het
geval is wanneer de blijvende gevolgen van het ongeval de uitoefening
van het beroep niet werkelijk onmogelijk maken en slechts een minimale bijkomende inspanning vereisen of wanneer de vermindering
van de waarde op de arbeidsmarkt
zo gering is dat zij slechts weinig invloed schijnt te hebben in geval van
verlies of verandering van betrekking »,en in de eigen motivering eraan toevoegt << dat te dezen alleen
de forfaitaire raming van de vergoeding van de geleden schade, die bestaat in meerinspanningen, verantwoord is; dat een raming op grond
van de inkomsten immers een te hoge of een te lage schatting van de
schade tot gevolg zou hebben invergelijking met dezelfde schade die
een getroffene met totaal verschillende inkomsten zou lijden »;
Dat het aldus de reden aangeeft
waarom de door eiseres voorgestelde berekeningswijze niet kan worden aangenomen en bovendien de
onmogelijkheid vaststelt om de
schade, zoals het deze heeft omschreven, op een andere wij ze dan
ex aequo et bono te ramen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten van haar voorziening.
23 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en J.C. Borceux, Aarlen.
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1° NATUURRAMP-

SCHADE- HERSTEL

PERKEN.

2° INTEREST ART. 1153, B.W. -

MORATOIRE INTEREST BEGRIP.

30 NATUURRAMP -

VERGOEDING -

SCHADE - HERSTEL
MORATOIRE INTEREST.

4° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST NATUURRAMP - VERGOEDING.

5° VORDERING IN RECHTE IRE INTEREST -

6o INGEBREKESTELLING
NING TOT BETALING 70

MORATO-

GEVOLG.
AANMA-

BEGRIP.

NATUURRAMP - RECHTSPLEGING
VOORZIENING BIJ HET HOF VAN BEROEP VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG.

1" De wet van 12 juli 1976 betreffende

het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen moet strikt worden uitgelegd; de schade waarop zij van toepassing is, kan derhalve enkel worden
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hersteld door de erin bepaalde vergoedingen, zonder enige verhoging, al was
het door toekenning van compensatoire interest (1}. (Artt. 8 en 10, wet 12
juli 1976.}
2° De in art. 1153 B. W. bedoelde interest
is geen compensatoire maar moratoire
interest; onder de in die wetsbepaling
gestelde voorwaarden herstelt die interest de schade die de schuldeiser lijdt
wegens vertraging in de uitvoering
door de schuldenaar van zijn verbintenis om de verschuldigde geldsom te
betalen (2}.
3° en 4° De verplichting tot betaling van
de vergoedingen bepaald bij de wet
van 12 juli 1976 betreffende het herstel
van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen,
in welke verplichting noodzakelijkerwijze de erkenning Jigt van het subjectieve - hetzij burgerlijk hetzij politiek - recht op die vergoeding, is
niettemin een verbintenis die, in de
zin van art. 1153 B. W., enkel betrekking heeft op de betaling van een zekere geldsom, zodat bij vertraging in
de uitvoering, de bij die bepaling vastgestelde wettelijke interest verschuldigd is (3}.
5° en 6° Een vordering in rechte staat geJijk met een aanmaning tot betaling in
de zin van art. 1153 B. W. (4).
7° Het verzoekschrift dat, overeenkomstig art. 22 wet 12 juli 1976 betreffende
het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, ter griffie van het hof van
beroep is ingediend en waarbij de
voorziening wordt ingesteld als bepaald bij art. 21 van die wet, staat geJijk met een aanmaning tot betaling in
de zin van art. 1153 B. W. (5}. (Impliciet.)
(1) (2) en (3) Cass., 27 sept. 1990, A.R. nr.
8790 (A.C., 1990-91, nr. 45).
(4) Zie Cass., 18 dec. 1986, A.R. nr. 7529
(A.C., 1986-87, nr. 241).
(5) De wet van 12 juli 1976 bepaalt de procedure die moet worden gevolgd om de daarin
vastgestelde vergoedingen te verkrijgen. Art. 17,

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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(BELGISCHE STAAT - STAATSECRETARIS VOOR
INSTITUTIONELE HERVORMINGEN EN KLEINE
EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN T. VAN
ACKER, VRANCKEN)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9078)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1990 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het eerste middel :
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1319, 1146, 1153, eerste
en derde lid, van het Burgerlijk Wethoek, 1, inzonderheid § 1, 9 en 10, van de
wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan
private goederen door natuurrampen,
doordat het bestreden arrest zegt dat
eiser aan de verweerders op de hen verschuldigde vergoeding moratoire interest
moet betalen, berekend tegen de wettelijke rentevoet, op de dag van het arrest
tot de dag van de volledige betaling, op
grand dat de moratoire interest, nu het
gaat om een aangelegen:heid die niet bij
overeenkomst is geregeld, verschuldigd
is vanaf de beslissing tot toekenning van
de vergoeding, aangezien die interest de
vertraging in de uitvoering van die beslissing vergoedt,
terwijl, eerste onderdeel, het recht op
de tegemoetkoming van de Staat bij natuurrampen, ingesteld bij artikel 1, § 1,
van de wet van 12 juli 1976, uitsluitend
uit die wet volgt en geen betrekking
(Vervolg noot van vorige biz.)
§ 1, eerste lid, van die wet bepaalt dat « de
aanvraag tot financiele tegemoetkoming aan
de goeverneur van de provincie van de plaats
van de teistering wordt gericht ''· 's Hofs arrest van 27 september 1990, vermeld in de hoven vermelde noot 1, 2 en 3, beslist dat een
dergelijke vordering geen aanmaning tot betaling is in de zin van art. 1153 B.W.
Het ter griffie van het hof van beroep ingediende verzoekschrift daarentegen, waarmee
de gerechtelijke fase. van de procedure wordt
ingezet, adieert de rechter; het is een vordering in rechte die gelijkstaat met aanmaning
tot betaling in de zin van genoemd artikel
1153.
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heeft op de mogelijke aansprakelijkheid
van de Belgische Staat of andere openbare besturen op grand van de artikelen
1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek(artikel 1, § 2, van de genoemde
wet); ingevolge artikel 9, A, van de wet,
die tegemoetkoming inzonderheid bestaat, zoals ten deze, in het toekennen
van een herstelvergoeding die, in geval
van algemene ramp, wordt berekend valgens de wijzen vastgesteld in artikel 10
van de wet; zoals het bestreden arrest
heeft aangegeven, de aldus berekende
vergoedingen ingevolge artikel 10, § 1, 4°,
a!Jeen mogen verhoogd worden met de
normale kosten van de bewarende maatregelen, en werkzaamheden met voorlopig karakter, en met het bedrag van de
honoraria en kosten van de deskundigen
op wie de geteisterde voor de vaststelling
en de raming van zijn schade een beroep
heeft gedaan, met het oog op het opmaken van zijn aanvraag tot tegemoetkoming; in de wet van 12 juli 1976 geen
sprake is van de betaling van compensatoire interest, en evenmin van moratoire
interest tot vergoeding van de schade
wegens vertraging in de uitvoering van de
verplichting tot betaling van de herstelvergoeding; de wet van 12 juli 1976, die
een van het gemene recht afwijkend
recht op vergoeding instelt, van openbare orde is en strikt dient te worden uitgelegd, zodat die uitkering, bij ontstentenis van een bepaling in die wet tot
toekenning van moratoire interest, geen
wettelijke grondslag heeft en die niet
kan vinden in gemeenrechtelijke bepalingen, zoals artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de genoemde wet
uitdrukkelijk afwijkt; de beslissing om
eiser te veroordelen tot het betalen van
moratoire interest dus niet naar recht
verantwoord is (schending van de artikelen 1153 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
inzonderheid § 1, 9 en 10 van de wet van
12 juli 1976);
tweede onderdeel, terwijl de schadevergoeding wegens vertraging, wanneer
een verbintenis alleen betrekking heeft
op het betalen van een bepaalde geldsam, en ingevolge artikel 1153, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek in de wettelijke interest bestaat, ingevolge het derde lid van datzelfde artikel pas verschuldigd kan zijn te rekenen van de dag der
aanmaning tot betaling waardoor de
schuldenaar in gebreke wordt gesteld om
zijn verbintenis te vervullen, overeenkomstig de artikelen 1139 en 1146 van
het Burgerlijk Wetboek, en niet, zoals bij
een aquilische aansprakelijkheid, vanaf
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de dag van de beslissing tot toekenning
van de op grand van de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek verschuldigde vergoeding; het bestreden arrest, nu het niet vaststelt dat er een aanmaning tot betaling is, de moratoire
interest niet op wettige wijze kon toekennen vanaf de datum van de beslissing tot toekenning van de bij de wet
van 12 juli 1976 bepaalde herstelvergoeding (schending van de artikelen 1139,
1146 en 1153, eerste en derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat de wet van 12
juli 1976, zoals uit haar aanhef
hlijkt, « de vergoeding heoogt van
zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen >>;
dat zij strikt dient te worden uitgelegd en dat de schade waarop zij
van toepassing is hijgevolg aileen
kan worden hersteld door de erin
voorgeschreven vergoedingen, zonder enige verhoging, al was het door
toekenning van compensatoire interest;
Overwegende evenwel dat de in
artikel 1153 van het Burgerlijk Wethoek aangewezen interest geen betrekking heeft op het herstel van de
genoemde schade; dat het geen compensatoire maar moratoire interest
is en, onder de in die wetshepaling
gestelde voorwaarden, de schade
vergoedt die de schuldeiser heeft geleden wegens vertraging in de uitvoering door de schuldenaar van
zijn verhintenis om de verschuldigde geldsom te hetalen;
Dat die verhintenis, waarin noodzakelijkerwijze de erkenning ligt
van het suhj ectieve, hetzij hurgerlijk, hetzij politiek, recht van de
schuldeiser op dat hedrag, niettemin
een verhintenis is die, in de zin van
artikel 1153 van het Burgerlijk Wethoek, aileen betrekking heeft op de
hetaling van een zekere geldsom, zodat hij vertraging in de uitvoering,
de hij die hepaling vastgestelde wettelijke interest verschuldigd is;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
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Wat het tweede onderdeel hetreft:
Overwegende dat de in artikel
1153 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde moratoire interest, hehalve
in het te dezen niet ter zake doende
geval dat de wet hem van rechtswege doet lopen, pas vanaf de dag der
aanmaning tot hetaling verschuldigd
is;
Overwegende dat het hestreden
arrest die interest met ingang van
zijn heslissing aan de verweerders
toekent; dat die beslissing onderstelt
dat het hof van beroep voordien geadieerd is door een vordering in
rechte die gelijkstaat met een aanmaning tot betaling in de zin van
voornoemd artikel 1153;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het bepaalt
dat de vergoeding die aan de verweerders toekomt 305.000 frank vermeerderd met de B.T.W. bedraagt;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
24 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN - BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP
- EISENDE PARTIJ - VERSTEK - ARREST VERPLICHTING VOOR DE
MOTIVERING RECHTER.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BE·
LASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN
- BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP - EI·
SENDE PARTIJ - VERSTEK - ARREST - MOTIVERING - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER;

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP- EISENDE PARTIJ - VERSTEK - ARREST - MOTIVERING - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER.

1°, 2° en 3° Het hof van beroep behoeft
niet te antwoorden op de door de belastingschuldige tot staving van zijn
beroep aangevoerde middelen, wanneer die overeenkomstig art. 286, eerste lid, W:LB., voor dat hof opgeroepen
belastingschuldige noch verschenen
noch vertegenwoordigd is op de terechtzitting tijdens welke de zaak is
behandeld en dus die middelen niet ter
beoordeling aan de rechter heeft voorgelegd (1).
(JORIS
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1135 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Brussel, onder het nummer 125/84, gewezen;
(1) Zie Cass., 28 feb. 1985, A.R. nr. F 677 F
(A.C., 1984-85, nr. 392); zie ook Cass., 3 juni
1988, A.R. nr. 5577 (ibid., 1987-88, nr. 608).
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Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 286 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest vaststelt dat eiseres,
hoewel zij, overeenkomstig artikel 286
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bij ter post aangetekende brief
was gedagvaard om ter terechtzitting
van 27 november 1990 van het hof van
beroep te verschijnen, noch zelf, noch iemand in haar naam op die terechtzitting
was verschenen, en beslist dat het beroep niet gegrond is, zonder enige verwijzing naar de door eiseres in haar fiscaal beroep aangevoerde middelen of
naar de door haar fiscaal beroep aangevoerde middelen of naar de door haar ingediende conclusie en zonder de gegrondheid ervan na te gaan, zonder de
middelen van openbare orde uit schending van de belastingwetten en uit de regels inzake belastingprocedure te onderzoeken, en zonder te verwijzen naar de
conclusie van verweerder of de gegrondheid ervan te onderzoeken,
terwijl, eerste onderdeel, de niet-verschijning van eiseres ter terechtzitting
het hof van beroep niet vrijstelde van de
verplichting om de gegrondheid van het
in het fiscaal beroep aangevoerd middel
te onderzoeken, volgens welk middel het
bestuur de inkomsten van eiseres willekeurig en zonder grondig onderzoek van
haar belastingsituatie had vastgesteld;
tweede onderdeel, de niet-verschijning
van eiseres ter terechtzitting het hof van
beroep niet vrijstelde van de verplichting
om de gegrondheid van de door eiseres
in haar conclusie opgeworpen middelen
te onderzoeken, welke middelen hierop
steunden dat de betwiste aanslagen willekeurig en onwettig waren vastgesteld,
op basis van een in strijd met artikel 248
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gedane vergelijking met andere
belastingplichtigen, en hierop dat de directeur ten onrechte de nalatigheden van
de taxatieambtenaar had rechtgezet en
achteraf de betwiste aanslagen had
trachten geldig te verklaren aan de hand
van bewijsmateriaal waarvan hij bij de
wijzigingsprocedure geen gebruik had
gemaakt, alsmede hierop dat de regels
inzake het bewijs en de bewijslast zijn
geschonden, aangezien de enkele verklaring van een feit door een procespartij
niet als bewijs kan dienen voor het bestaan van dat feit en dat, hoewel de administratie. volgens artikel 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen al-
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le door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen kan aanvoeren, met uitzondering van de eed, zij dit evenwel moet
doen overeenkomstig het gemeen recht;
derde onderdeel, de niet-verschijning
van eiseres ter terechtzitting het hof van
beroep niet vrijstelde van de verplichting
om de gegrondheid te onderzoeken van
de middelen van openbare orde uit
schending van de belastingwetten en uit
de regels inzake belastingprocedure, welke middelen, die door eiseres in haar fiscaal beroep en in haar conclusie waren
aangevoerd, zelf van openbare orde zijn :

Wat de eerste drie onderdelen betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres regelmatig was gedagvaard om, overeenkomstig artikel 286, eerste lid, van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen, ter terechtzitting van het hof van beroep
te verschijnen, maar dat zijzelf,
noch iemand voor haar was verschenen en dat zij dus de middelen tot
staving van haar beroep niet had
verdedigd;
Overwegende dat het hof van beroep behalve geen antwoord diende
te geven op voormelde middelen die
eiseres niet aan de rechter ter beoordeling had voorgelegd;
Dat het hof van beroep door aldus
te beslissen, zoals zulks in het middel is weergegeven, zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat de drie onderdelen falen naar
recht;
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HOGER BEROEP-

BURGERLIJKE ZAKEN
- BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VONNIS
DAT EEN SCHRIFI'ONDERZOEK BEVEELT HOGER BEROEP VAN DE PARTIJEN OVER DE
ZAAK ZELF- ONTVANKELIJKHEID.

Art. 893 Ger. W., dat bepaalt dat inzake
schriftonderzoek de rechter uitspraak
doet, zonder mogelijkheid van voorziening, over alle vraagstukken betreffende de wijze van onderzoek, is niet van
toepassing op de beslissing waarbij de
rechter een schriftonderzoek beveelt;
het hof van beroep dat, op het hager
beroep van de partijen over de zaak
zelf, met toepassing van art. 889
Ger. W. oordeelt dat een deskundigenonderzoek overbodig is en de zaak onmiddellijk kan worden berecht, doet
geen uitspraak betreffende de wijze
van onderzoek in de zin van voormeld
art. 893 (1).
(VINGERHOETS·BREE T. BOUTS)
ARREST

(A.R. nr. 7328)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

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

Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 17, 18, 616,
889, 893, 1050 en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest dat uitspraak doet over het hager beroep van
eiseres gericht tegen het vonnis dat op
15 december 1988 door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen werd
uitgesproken en dat een deskundigenonderzoek beveelt met betrekking tot de
handtekening van eiseres op een
kwijtschrift, evenals de neerlegging ter
griffie van de te onderzoeken kwijting

24 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
V. de Longueville, Brussel.

(1) Zie : Verslag over de Gerecht. Hervorming, druk 1964, B.S., blz. 365 tot 368; ROUARD,
Traite elem. de droit judiciaim prive, dee! IV,
druk 1980, nr. 49; CYR CAMBIER, Droit judiciaire
civil, dee! II, druk 1981, biz. 663.

<<

188

HOF VAN CASSATIE

en van het stuk van schriftvergelijking,
en verder maatregelen beveelt met betrekking tot de bewaring en de teruglevering van de stukken, vooraf vaststelt
dat "(eiseres) door haar hager beroep de
wijziging van het bestreden vonnis benaarstigt, met vraag tot voiledige afwijzing van de vordering van (verweerster);
dat (verweerster) concludeert tot de afwijzing van het hoger beroep en bij ontvankelijk feitelijk incidenteel beroep, ingesteld bij conclusie neergelegd op 3
april 1989, de veroordeling van (eiseres)
vraagt om haar 1.150.000 frank te betalen, met aanwas van moratoire intresten
vanaf 29 januari 1986 en de gerechtelijke
intresten en kosten "; vervolgens " het
hoger beroep en het incidentieel beroep
ontvangt; het bestreden vonnis teniet
doet en uitspraak doende over de zaak
zelf in toepassing van artikel 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek, (eiseres) veroordeelt om aan (verweerster) te betalen
het bedrag van 1.150.000 frank, met aanwas van moratoire intresten tegen de
wettelijke rentevoet vanaf 29 januari
1986 tot 15 februari 1986 en de gerechtelijke intresten sedert 20 juni 1986; en (eiseres) verwijst in aile gerechtskosten
van beide aanleggen ",
terwijl naar luid van artikel 616 van
het Gerechtelijk Wetboek tegen ieder
vonnis hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet het anders bepaalt;
aan deze bepaling geen afbreuk wordt
gedaan door de artikelen 1050 en 1054
van hetzelfde wetboek; artikel 893 van
ditzelfde wetboek bepaalt dat de rechter
uitspraak doet, zonder mogelijkheid van
voorziening, over aile vraagstukken betreffende de wijze van onderzoek, zoals
die met betrekking tot het overleggen
van de stukken van vergelijking, de
plaats waar het schriftonderzoek geschiedt, de bewaring en de teruglevering
van de stukken; het bestreden arrest derhalve het hoger beroep ingesteld door eiseres tot cassatie en het incidenteel hager beroep ingesteld door verweerster
tegen het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen van 15 december 1988 ten onrechte ontvankelijk
heeft verklaard (schending van aile in
het middel aangehaalde wetsbepalingen) »:

Overwegende dat de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen,
recht doende op de tussenvordering
tot schriftonderzoek van eiseres, op
15 september 1988, met toepassing
van artikel 884 van het Gerechtelijk
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Wetboek aan de partijen beval voor
haar te verschijnen en hen gelastte
alle titels, documenten en stukken
van vergelijking mee te brengen;
dat de rechtbank in het daaropvolgende vonnis van 15 december 1988,
na te hebben geoordeeld « dat het
onderzoek ter terechtzitting geen
voldoende overtuigende elementen
heeft opgeleverd om de zaak zonder
meer te berechten », een deskundige
aanstelde met opdracht de « handtekening te vergelijken met deze die
(voorkomt) op het neergelegde stuk
van vergelijking, en te zeggen of de
handtekening al dan niet van de
hand is van (eiseres) »;
Overwegende dat het hof van beroep, recht doende op het door eiseres tegen dit vonnis ingestelde principaal hoger beroep en op het incidenteel hoger beroep van verweerster, oordeelt « dat zelfs bij valsheidsvordering de rechter de zaak
onmiddellijk kan behandelen indien
hem blijkt dat ze zonder meer kan
worden berecht (... ); dat hij ook zelf
alle dienstige onderzoeksmaatregelen kan verrichten; dat de rechter in
beginsel de eerste deskundige is, en
de aanstelling van een schriftdeskundige onder zijn leiding enkel
dient te gebeuren wanneer de rechter dit nodig acht; (... ) dat ten deze,
zowel uit de gegevens van het strafonderzoek als uit de visuele vergelijking van de handtekening op het
ontvangstbewijs met herhaalde niet
betwiste handtekeningen (van eiseres), met zekerheid blijkt dat de
handtekening op het ontvangstbewijs van de hand van (eiseres) is »;
dat het hof van beroep op grond van
voormeld oordeel het principaal en
het incidenteel hoger beroep ontvankelijk verklaart, het beroepen vonnis teniet doet, << en uitspraak doende over de zaak zelf in toepassing
van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, (eiseres) veroordeelt
om aan (verweerster) te betalen het
bedrag van 1.150.000 frank (... ) »;
Overwegende dat het hof van beroep, door met toepassing van artikel 889 van het Gerechtelijk Wet-
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boek te oordelen, anders dan de
eerste rechter, dat een deskundigenonderzoek overbodig is, en de zaak
onmiddellijk kan worden berecht,
geen uitspraak doet over een vraagstuk betreffende de wijze van onderzoek in de zin van artikel 893 van
voormeld wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete- Geluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Nelissen Grade.
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1° BEZIT -

TITELS AAN TOONDER - VERLOREN OF ONTVREEMDE TITELS - VERZET
DOOR DE HODDER OVEREENKOMSTIG DE
WET VAN 24 JDLI 1921 - HODDER DIE DE BESCHERMING VAN DE WET NIET KAN GENIETEN - HODDER DIE DE TITELS TERDGVORDERT VAN DE DERDE-VERKRIJGER OP GROND
VAN ART. 2279 B.W. - VEREISTE HOEDANIGHEID - BEWIJSLAST.

2° BEWIJS -

BDRGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST - HODDER VAN VERLOREN OF
ONTVREEMDE TITELS - VERZET DOOR DE
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HODDER OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 24
JDLI 1921 - HODDER DIE DE BESCHERMING
VAN DE WET NIET KAN GENIETEN- HODDER
DIE DE TITELS TERDGVORDERT VAN DE DERDE-VERKRIJGER OP GROND VAN ART. 2279
B.W. - VEREISTE HOEDANIGHEID.

1° en 2° De houder van verloren of ontvreemde titels aan toonder die overeenkomstig de wet van 24 juli 1921
verzet heeft aangetekend maar de bescherming van die wet niet kan genieten, kan, wanneer blijkt dat hij de titels vrijwillig heeft afgestaan, slechts
de teruggave ervan door de derde-verkrijger verkrijgen indien hij bewijst
dat hij hetzij eigenaar ervan is of erop
enig zakelijk recht heeft hetzij gemachtigd is een dergelijke teruggave
te vorderen (1); de enkele omstandig-

(1) Het bestreden arrest stelde vast dat eiseres van de verweerders de teruggave van de
litigieuze kasbons had gevorderd op grand
van de wet van 24 juni 1921 en op grand van
art. 2279 B.W.
Het had in motieven welke voorafgaan aan
de in het middel en in het besproken arrest
weergegeven motieven vastgesteld dat eisers
met toepassing van de wet van 24 juli 1921
verzet had aangetekend met betrekking tot die
kasbons, dat dit verzet op 5 november 1981
was gepubliceerd in het Bulltijn der met verzet aangetekende waarden en dat de verweerders de kasbons van een derde hadden verkregen op 1 september 1981, dit is v66r de
bekendmaking van het verzet in het Bulletijn;
derhalve beslisten de appelrechters, overeenkomstig art. 16 van de wet van 24 juli 1921, dat
eiseres zich niet kan beroepen op die wet en
dat de verhouding tussen haar en de verweerders beheerst werd door de toepassing van art.
2279 B.W.
Art. 16 van de wet van 24 juli 1921 luidt :
« Elke daad van beschikking, uitgeoefend na
de dag der bekendmaking van het verzet in
het Bulletijn, is nietig ten opzichte van hem
die verzet doet, behoudens verhaal van de derde-bezitter op degene die hem de met verzet
aangetekende waarde heeft afgeleverd.
De artikelen 2279 en 2280 B.W. zijn van toepassing op de daden van beschikking, v66r die
bekendmaking verricht. »
Wat de voorwaarden voor de teruggave betreft, zijn er tussen de wet van 24 juli 1921 en
art. 2279 B.W. belangrijke verschillen :
1° Het bij de wet van 24 juli 1921 bepaalde
verzet kan gedaan worden door de houder en
niet aileen in geval van diefstal of verlies
maar ook in geval van misbruik van vertrouwen of oplichting (DERINE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, Zakenrecht, dee] l, B, druk 1974,

(Zie vervolg noot op volgende biz.)
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heden dat de derde-verkrijger de bescherming van art. 2279 B. W. niet kan
genieten, sluit het bestaan niet in van
het recht van degene die de zaak opvordert (2).
(VANDER VLOEDT
T. VAN COPPENOLLE, VAN PASSEL)
ARREST

(A.R. nr. 7329)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1141, 1915,
1927, 1928, 1932, 2279 van het Burgerlijk
Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboeken van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit",
doordat het bestreden arrest enerzijds
de door eiseres tegen de verweerders ingestelde hoofdvordering tot teruggave
der kasbons, minstens tot terugbetaling
der waarde ervan, met schadevergoeding, verwerpt, en anderzijds rechtdoende op de door de verweerders tegen eiseres ingestelde tegeneis, de doorhaling
van het door eiseres gedane verzet op de
kasbons beveelt en de verweerders
machtigt tot terugname van deze kasbons, op de volgende gronden : dat de
verhouding tussen partijen beheerst
wordt door toepassing van artikelen 2279
en 2280 B.W.; dat eiseres slechts dan van
verweerders als derde-verkrijgers en huidige bezitters van de kasbons deze kan
«

(Vervolg noot van vorige biz.)
nrs. 641 en 643; DE PAGE, dee! V, druk 1975, nr.
1096; FREDERICQ, Handboek van Belgisch HandelsJ•echt, dee! I, druk 1976, nr. 346).
2• De vordering tot teruggave op grond van
art. 2279 B.W., bestaat enkel ten voordele van
de eigenaar of houder van een ander zakelijk
recht of van de houder van een lastgeving
waarbij hij gemachtigd is alle nodige maatregelen te nemen om de zaak terug te verkrijgen, en alleen in geval van verlies of diefstal
en niet in geval van misbruik van vertrouwen
of oplichting (DERINNE, VAN NESTE en VANDENBERGHE, p. cit., nrs. 633 en 635; DE PAGE, dee!
V, druk 1975, nrs. 1072.d, en 1096; Cass., 26
maart 1914 (Bull. en Pas., 114, 157).
(2) Cass., 26 april 1968 (A.C., 1968, 1080) en 3
okt. 1975 (ibid., 1976, 53).
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terugvorderen mits zij aantoont eigenaar
van deze kasbons te zijn of titularis van
een ander zakelijk recht, of een houder
aan wie door een stilzwijgende of uitdrukkelijke lastgeving machtiging verleend werd om bij bezitsverlies het nodige te doen om de kasbons terug te
krijgen; dat blijkens het voorgebrachte
strafdossier eiseres geen eigenaar was
van deze kasbons doch wel houder ervan; dat naar eigen verklaring van eiseres aan de verbalisanten, deze kasbpns
toebehoren aan haar broer, van wie zij
de kasbons aangereikt kreeg teneinde
deze te gebruiken voor een veilige winstgevende belegging, en met de verplichting deze kasbons of een gelijke waarde
aan hem terug te bezorgen; dat deze verplichting voor eiseres om de kasbons na
verloop van een met haar broer afgesproken tijd terug te geven of de tegenwaarde ervan, aanduidt dat eiseres
slechts houder was van de kasbons en
geen eigenaar; dat de door eiseres geciteerde rechtsleer om aan te tonen (dat
zij) als houder-bewaarnemer die vereiste
hoedanigheid zou bezitten om op te treden, niet terzake dienend is, nu deze betrekking heeft op personen die de bescherming van de wet van 24 juli 1921
genieten en niet op de in artikel 2279
B.W. bedoelde personen; dat eiseres niet
aantoont dat zij de nodige hoedanigheid
heeft om de kwestige kasbons van de
verweerders terug te vorderen op basis
van artikel 2279 B.W., het onderzoek van
de elementen, welke zij doet gelden om
aan te tonen dat de verweerders bij het
verkrijgen van de kasbons niet te goeder
trouw handelden, niet meer relevant is,
terwijl, eerste onderdeel, de verweerders bij gebrek aan goede trouw het bezit der kasbons op grond van artikel 2279
B.W. niet wettelijk konden rechtvaardigen; inderdaad het vereiste van goeder
trouw, in hoofde van de bezitters, een
wettelijk vereiste van toepassing van deze wetsbepaling is, zodanig dat het verweer van eiseres, volgens hetwelk de
verweerders bij de verkrijging en uitoefening van hun bezit niet te goede trouw
waren, ter zake wel relevant was (scherrding van de artikelen 1141, 2279 van het
Burgerlijk Wetboeken van het algemeen
rechtsbeginsel " fraus omnia corrpumpit ''; eveneens eiseres, buiten de toepassing van artikel 2279 B.W., optredend als
houder-bewaarster der kasbons die haar
voor haar eigen belang in bewaring gegeven waren, die hoedanigheid en het
belang had om deze van de verweerders,
bezitters te kwader trouw, terug te vor-
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deren; het feit dat ze deze kasbons later
aan de bewaargevers diende terug te geven daaraan geen afbreuk doet (scherrding van de artikelen 17, 18 van het Ge-.
rechtelijk Wetboek, 1915, 1927, 1928 en
1932 van het Burgerlijk Wetboek);

...............

)):

Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar het beroepen vonnis, constateert : « dat de verweerders de kasbons ontvingen van W.
De Groote, die bij vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Gent de
dato 3 december 1984 veroordeeld
werd wegens onder meer oplichting;
(... ) dat uit het strafdossier, opgesteld in het kader van het strafonderzoek ten laste van W. De Groote,
blijkt dat eiseres de kasbons vrijwillig aan W. De Groote heeft overgemaakt (... ) om de waarde ervan te
beleggen in een speculatie in verband met tabak; dat het kennelijk
de bedoeling was van eiseres dat W.
De Groote de kasbons te gelde zou
maken om met de opbrengst te speculeren te haren behoeve in de tabak-handel »; dat het arrest zelf
vaststelt << dat blijkens het voorgebrachte strafdossier (eiseres) geen
eigenaar was van deze kasbons
doch wel de houder ervan; dat naar
de eigen verklaring van (eiseres)
aan de verbalisanten, deze kasbons
toebehoren aan haar broer, van wie
zij de kasbons aangereikt kreeg teneinde deze te gebruiken voor een
veilige en winstgevende belegging,
en met de verplichting deze kasbons
of een gelijke waarde aan hem terug te bezorgen; dat deze verplichting voor (eiseres) om de kasbons
na verloop van een met haar broer
afgesproken tijd terug te geven of
de tegenwaarde ervan, aanduidt dat
(eiseres) slechts houder was van de
kasbons en geen eigenaar »;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
hierop neerkomt dat ingeval de verweerders geen bezitters te goeder
trouw waren van de kasbons, eiseres in haar hoedanigheid van bewaarster van de kasbons hoedanig-
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heid en belang had om de kasbons
terug te vorderen en de appelrechter niet ermee kon volstaan te beslissen dat de goede of kwade trouw
van de verweerders irrelevant was;
Overwegende dat degene die van
derden-verkrijgers de teruggave vordert van door hem vrijwillig afgestane zaken, het bewij s moet leveren
hetzij dat hij ervan eigenaar is of
erop enig zakelijk recht heeft hetzij
dat hij gemachtigd is een dergelijke
teruggave te vorderen;
Dat de omstandigheid dat de bezitter van een zaak de bescherming
van artikel 2279 van het Burgerlijk
Wetboek niet kan genie ten, het bestaan niet insluit van het recht van
degene die de zaak opvordert;
Overwegende dat het hof van beroep oordeelt dat eiseres louter
houdster was van de litigieuze kasbons en dat zij, als houdster-bewaarneemster, zich te dezen niet kan beroepen op de wet van 24 juli 1921;
Dat het hof van beroep aldus, zonder de in het onderdeel aangewezen
wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel te schenden, de beslissing
dat « (eiseres} niet de nodige hoedanigheid heeft om de kwestieuze kasbons van (de verweerders) terug te
vorderen » naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 oktober 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.
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Nr. 113
1e

KAMER -

25 oktober 1991

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - ALLERLEI - PLICHT VOOR DE GETROFFENE DE
SCHADE TE BEPERKEN- FOUT VAN EEN GEMEENTE BIJ EEN OPENBARE VERPACHTING VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TEGEN DE GEMEENTE - INSTANDHOUDING VAN
DE SCHADE DOOR DE HANDELSWIJZE VAN DE
ElSER.

Wanneer een gemeente bij een openbare
verpachting een tout heeft begaan die
aan een gegadigde schade heeft berokkend doordat die aldus onregelmatig
tot opbod genoodzaakt werd, is naar
recht verantwoord de beslissing waarbij de rechter de eis tot schadevergoeding van die gegadigde aiwijst op
grand van redenen waardoor hij te
kennen geeft dat de aangevoerde schade, onder de concrete omstandigheden
van de zaak, uitsluitend is blijven
voortbestaan door de handelswijze van
de schade-eiser (1). (Artt. 1382 en 1383

lijk geboden prijs van 8.600 frank
per lopende meter had kunnen
handhaven in een nieuwe verpachtingsprocedure, maar dat ze geweigerd heeft op dat aanbod in te gaan
en daarentegen de uitvoering van de
aangevochten foutief georganiseerde
verpachting heeft geeist; dat het arrest uit die gegevens afleidt dat eiseres niet bewij st dat zij door de
fout van verweerster schade heeft
geleden;
Dat het arrest aldus tot uitdrukking brengt dat de aangevoerde
schade, onder de concrete omstandigheden van de zaak, uitsluitend is
blijven voortbestaan door de handelwijze en de schuld van eiseres zelf;
Dat de rechters de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
niet hebben geschonden door op
voormelde grond de vordering van
eiseres tot schadevergoeding af te
wijzen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

B.W.)
(FOORATTRACTIES VAN DEN OUWELANT B.V.B.A.
T. STAD TURNHOUT)
ARREST

(A.R. nr. 7348)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, gelet op het aanbod
van verweerster om de betwiste verpachting van de foorstandplaats nietig te verklaren, zonder enige concurrentie de door haar oorspronke(1) Zie : DIRIX, Het Begrip schade, nrs. 76 tot
78; RoNSE, Schade en schadeloosstelling, dee!
I, druk 1984, nrs. 460 tot 472.2; CORNELIS, Beginse]en van het Belgische buitencontractuele
aansprakelijkheidsrecht, dee! I, druk 1989, nrs.
99 tot 105.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 oktober 1991
1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Biitzler.

Nr. 114
3•

KAMER -

28 oktober 1991

RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN
- ALGEMENE REGELS - TAAK VAN DE RECHTER - VERPLICHTING UITSPR.AAK TE DOEN
OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING ONDERZOEKSMAATREGEL.
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Geen punt van de vordering in de zin
van art. 1138, 3", Ger. W. is het verzoek
om een onderzoeksmaatregel te bevelen (1).
(HAMTIAUX
T. GROEP EAGLE STAR CB 1821 N.V., VIDALE N.V.)

(A.R. nr. 740S)
2S oktober 1991 - 3° kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Dassesse.

Nr. 115
3e KAMER - 28 oldober 1991

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BESLISSING - ONTZEGGING OF BEPERKING VAN HET RECHTHOREN VAN DE WERKLOZE- UITZONDERING
- DEELTIJDARBEID.

Art. 174, vierde lid, ff', Werkloosheidsbesluit, volgens hetwelk de werkloze niet
moet worden gehoord alvorens hem
het recht op werkloosheidsuitkering
wordt ontzegd met toepassing van art.
171octies, is niet toepasselijk op de
werknemer die niet voldoet aan de
door art. 171ter, § 2, bepaalde voor-

waarden om te worden geacht deeltijdarbeid te hebben aanvaard om aan de
werkloosheid te ontsnappen (1).
(BOSMANS
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Krachtens artikel 174, vierde lid, S0 ,
van het Werkloosheidsbesluit moet de
werkloze niet worden gehoord, wanneer
het recht op werkloosheidsuitkering hem
wordt ontzegd met toepassing van artikel 171octies van hetzelfde besluit.
Dit laatste artikel bepaalt voor welke
dagen en uren een deeltijds tewerkgestelde werknemer aanspraak op uitkering heeft. Maar dan is wel vereist dat
hij de deeltijdarbeid niet vrijwillig heeft
aanvaard, maar om aan de werkloosheid
te ontsnappen. Aan welke voorwaarden
de werknemer moet voldoen om te worden geacht de deeltijdarbeid te hebben
aanvaard om aan de werkloosheid te
ontsnappen wordt niet door artikel
171 octies, maar door artikel 171 ter bepaald, en dat artikel wordt niet vermeld
in artikel 174, vierde lid, S0 •
Wie op grond van artikel 171 ter geen
recht op werkloosheidsuitkering heeft,
moet dus wel worden opgeroepen om te
worden gehoord.
Dat is overigens logisch.
De regel dat de werkloosheidsuitkeringen niet mogen worden ontzegd zonder
de werkloze te hebben gehoord, geeft
hem de mogelijkheid de door de werkloosheidsinspecteur aangevoerde reden
tot ontzegging te weerleggen. Daarop
wordt maar uitzondering gemaakt, wanneer het verlies van uitkering het gevolg
is van omstandigheden waarover geen
discussie kan bestaan en waaromtrent
de inspecteur geen beoordelingsbevoegdheid heeft, bijvoorbeeld het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd of het resultaat van mathematische berekeningen, zoals er met toepassing van artikel
171octies moeten worden gemaakt.
In deze zaak werd eiseres het recht
ontzegd omdat zij haar voltijdse dienstbetrekking vrijwillig had stopgezet. De
vraag of die stopzetting al dan niet vrijwillig is, is uiteraard een kwestie waar-

Noot arrest nr. 114 :
(1) Cass., 3 sept. 1987, A.R. nr. 5485, (A.C.,
1987-88, nr. 2).
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Noot arrest nr. 115 :
(1) Zie cone!. O.M.
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over discussie kan bestaan en waarom·
trent de werkloze uitleg moet kunnen
geven door de redenen uiteen te zetten
waarom hij zijn full-time job heeft ge·
ruild voor een part-time baan.
Het recht van de werknemer om te
worden gehoord is dus ten valle verant·
woord. Zijn toestand is dezelfde als die
van een werknemer met een volledige
dienstbetrekking. In beide gevallen gaat
het om de algemene voorwaarde gesteld
door artikel 126, om aanspraak op werk·
loosheidsuitkering te hebben, met name
dat men werkloos moet zijn « wegens
omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil >>. Deze bepaling is in dit geval toe·
passelijk, omdat artikel 171 ter, § 2, 1°,
bepaalt dat deeltijdarbeid wordt geacht ·
aanvaard te zijn om aan de werkloosheid
te ontsnappen op voorwaarde dat de
werknemer op het tijdstip dat hij deel·
tijds wordt tewerkgesteld, aile toelaat·
baarheids· en toekenningsvoorwaarden
vervult om aanspraak te hebben op uit·
kering als werknemer in een voltijdse
arbeidsregeling. En de hoofdvoorwaarde
is uiteraard dat men onvrijwillig werk·
laos is.
Artikel 171 ter doet dus wel duidelijk
meer dan definities geven, zoals ver·
weerder tevergeefs betoogt. Het bepaalt
aan welke voorwaarden de werknemer
moet voldoen om te worden geacht de
deeltijdarbeid te hebben aanvaard om
aan de werkloosheid te ontsnappen. Ver·
vult hij die voorwaarden niet, dan komt
artikel 171 octies er niet meer aan te pas,
en dus evenmin de door artikel 174, vier·
de lid, 8°, bepaalde uitzondering op de
verplichting de werkloze te horen alva·
reus hem het recht op uitkering te ant·
zeggen.
Het eerste middel is gegrond.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 7560)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1990 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arbeidshof
aan verweerster het recht ontzegt
op werkloosheidsuitkeringen voor
de inactiviteitsuren waarop zij aan·
spraak maakte als werkneemster

Nr. 115

die een deeltijdse arbeidsregeling
heeft aanvaard om aan de werkloosheid te ontsnappen;
Overwegende dat artikel 171 ter,
§ 2, van het Werkloosheidsbesluit de
voorwaarden bepaalt waaronder een
deeltijdse arbeidsregeling wordt geacht te zijn aanvaard om aan de
werkloosheid te ontsnappen; dat, luidens het bepaalde in het eerste lid,
1°, van die paragraaf, vereist is dat
de werknemer « op het tijdstip dat
hij in die arbeidsregeling treedt, alle
toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden om aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen als werknemer in een voltijdse arbeidsregeling vervult >>;
Dat het arbeidshof oordeelt dat
verweerster op het tijdstip dat zij
deeltijds werd tewerkgesteld, niet
voldeed aan het vereiste van artikel.
126 van het Werkloosheidsbesluit
om aanspraak op werkloosheidsuitkering te hebben, nu zij haar volledige dienstbetrekking vrijwillig ver·
liet en derhalve niet werkloos was
wegens omstandigheden onafhankelijk van haar wil; dat het op die
grond beslist dat verweerster de
deeltijdse arbeidsregeling niet heeft
aanvaard om aan de werkloosheid
te ontsnappen;
Overwegende dat artikel 171 octies
van het Werkloosheidsbesluit bepaalt voor welke dagen en uren de
werknemers die een deeltijdse arbeidsregeling hebben aanvaard om
aan de werkloosheid te ontsnappen,
recht op werkloosheidsuitkering
hebben; dat een werknemer die, zoals verweerster, niet voldoet aan de
door de artikelen 126 en 171 ter, § 2,
eerste lid, 1°, gestelde voorwaarden
om tot die categorie van werknemers te behoren, uiteraard geen
aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft voor de dagen en uren bepaald door artikel 171octies; dat het
recht tern nochtans niet wordt ontzegd omdat hij niet voldoet aan de
door dit artikel 171octies gestelde
voorwaarden, en derhalve niet met
toepassing van dit artikel;

Nr. 116
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Overwegende dat artikel 174, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit
bepaalt: « Voorafgaandelijk aan elke beslissing van ontzegging, van
beperking of van schorsing van het
recht op uitkeringen, roept de inspecteur de werkloze op om hem of
haar te horen »; dat, krachtens het
vierde lid, 8°, van dit artikel, de
werkloze niet moet worden gehoord,
wanneer het recht wordt ontzegd of
beperkt met toepassing van artikel
171octies; dat deze uitzondering aileen toepasselijk is wanneer de
werknemer niet voldoet aan de bijzondere voorwaarden die artikel
171octies stelt om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen voor de in
dat artikel bepaalde dagen en uren;
dat de uitzondering daarentegen
niet geldt wanneer de deeltijdse arbeidsregeling niet wordt geacht te
zijn aanvaard om aan de werkloosheid te ontsnappen;
Overwegende dat, nu verweerster
niet wordt geacht de deeltijdse arbeidsregeling te hebben aanvaard
om aan de werkloosheid te ontsnappen, het recht op werkloosheidsuitkering haar werd ontzegd op grond
van de artikelen 126 en 171 ter, § 2,
eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit, en niet met toepassing van
artikel 171 octies;
Dat het recht haar derhalve niet
kon worden ontzegd zonder dat zij
vooraf was opgeroepen om te worden gehoord;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

28 oktober 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal
Advocaten: mrs.
Biitzler en Simont.

Nr. 116
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KAMER -

1° VOORZIENING

28 oktober 1991
IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - EISERS - VERENIGING MET
RECHTSPERSOONLIJKHEID
VERTEGENWOORDIGING DOOR HET BEVOEGDE ORGAAN.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - ONTKENTENIS
VAN PROCESHANDELING- VERENIGING MET
RECHTSPERSOONLIJKHEID
VERTEGENWOORDIGING - RECHTSGELDIGHEID VAN DE
BENOEMING VAN DE BEHEERDERS.

1° De voorziening tegen een beslissing

die een vordering tot ontkentenis van
een door een vereniging verrichte proceshandeling gegrond verklaart op
grand dat bepaalde beheerders die vereniging niet konden vertegenwoordigen, kan worden ingesteld door die
vereniging, vertegenwoordigd door diezelfde beheerders (1).
2° De rechter die moet beslissen of een

vereniging wettelijk wordt vertegenwoordigd door een bepaald aantal beheerders, moet onderzoeken of de beheerders die beweren dat een proceshandeling zonder hun instemming niet
kan worden gesteld, rechtgeldig zijn
benoemd; hij mag de beslissing dat de
(1) Zie Cass., 13 sept. 1991, A.R. nr. 7015, supra, nr. 22.
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benoemingen rechtsgeldig zijn, niet ]aten steunen op de enkele grand dat zij
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. (Artt. 703 en
848 Ger.W.)
(RESIDENTIE ROZENHOF T. VAN DEN ABEELE)
ARREST

(A.R. nr. 7564)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1990 gewezen door het Arbeidshof te Gent;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat het arrest constateert : 1. dat Laura Strubbe,
Yvonne Strubbe en Yves Van den
Abeele, in hun hoedanigheid van beheerders van de vereniging, beslist
hebben de
arbeidsovereenkomst
door de vereniging met eerste verweerster gesloten te bei:!indigen en
dat zij in dit verband maatregelen
in kort geding hebben gevraagd;
2. dat de raad van beheer wettelijk
en statutair de vereniging vertegenwoordigt; 3. dat volgens de statuten,
de raad van beheer drie of vier leden telt, maar dat blijkens een publikatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1984
de algemene vergadering van 18 februari 1984 zes beheerders heeft
aangesteld, zodat de beslissing een
procedure in kort geding te voeren
slechts genomen werd door drie van
de zes leden van de raad van bebeer, terwijl een meerderheid van
vier vereist was; dat het arrest om
die laatste reden de vordering tot
ontkentenis van proceshandeling
door de verweersters ingesteld, gegrond verklaart;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door de verweersters hieruit afgeleid dat de voorziening niet werd ingesteld door het daartoe bevoegde orgaan :

Overwegende dat de aangevochten beslissing de vraag betreft of eiseres vertegenwoordigd was door
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het bevoegde orgaan; dat de grand
van niet-ontvankelijkheid op hetzelfde gebrek aan vertegenwoordiging
be rust;
Overwegende dat de voorziening
tegen een beslissing die een vordering tot ontkentenis van een door
een vereniging verrichte proceshandeling gegrond verklaart, op grand
dat bepaalde beheerders die vereniging niet konden vertegenwoordigen, kan worden ingesteld door diezelfde vereniging vertegenwoordigd
door diezelfde beheerders;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel:

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter die
op grand van artikel 848 van het Gerechtelijk Wetboek wordt verzocht te
beslissen of een vereniging wettelijk
wordt vertegenwoordigd door een
bepaald aantal beheerders, moet onderzoeken, als daarover betwisting
bestaat, of de beheerders die beweren dat de proceshandeling zonder
hun instemming niet kon worden
gesteld, rechtsgeldig werden benoemd;
Dat hij in een dergelijk geval niet
vermag te beslissen dat de raad van
beheer noodzakelijk bestaat uit leden wier naam werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nu een dergelijke
publikatie geen onweerlegbaar vermoeden uitmaakt dat de aldaar vermelde beheerders rechtsgeldig werden benoemd;
Overwegende dat eisers voor de
appelrechter betoogde dat tweede
verweerster op 18 februari 1984 niet
de nodige meerderheid had om benoemd te worden als beheerder en
dat de publikatie in het Belgisch
Staatsblad betwist was; dat zij in
haar voor de eerste rechter genamen en voor het arbeidshof hernomen conclusie betoogde dat « (Anne
Van den Abeele) geen beslissing van

Nr. 117
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de algemene vergadering (van het
door haar voorgestane mandaat)
kon voorleggen, vermits onbestaande, welke zou zijn genomen met de
daartoe vereiste 2/3 meerderheid »
en dat « de raad van beheer onmogelijk kan gehouden zijn haar
samenstelling te laten afhangen van
derden die ten onrechte een publikatie laten doen in het Belgisch
Staatsblad en waarvan integendeel
is bewezen dat hen geen mandaat is
gegeven »;
Overwegende dat de appelrechters
zeggen: « Weliswaar (wordt} over en
weer geargumenteerd dat ingevolge
de oorspronkelijke tekst van de statuten, of ingevolge tussengekomen
wijzigingen of wederkerige uitsluitingen er slechts drie of vier leden
en/of beheerders zouden zijn. Deze
hele discussie is, gelet op de laatst
voorgebrachte publikatie van bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
18 oktober 1984 irrelevant »; dat zij
aldus vaststellen dat de partijen betwisten wie de wettelijk benoemde
beheerders waren;
Dat de appelrechters de artikelen
703 en 848 van het Gerechtelijk Wetboeken 13 van de wet van 27 juni
1921 schenden, door om de enkele
reden dat de betwiste benoeming in
het Belgisch Staatsblad was gepubliceerd, niet nader in te gaan op de
vraag of de zes beheerders rechtsgeldig waren benoemd;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.

28 oktober 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete -Andersluidende conclusie (2) van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.
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KAMER -

29 oktober 1991

1° BEROEPSGEHEIM -

GENEESHEER BELANG VAN DE PATIENT - OVERLEGGING
VAN MEDISCH DOSSIER OP VERZOEK VAN DE
RECHTER.

2° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN - BEWIJSSTUKKEN WAARVAN DE OVERLEGGING
DOOR DE RECHTER BEVOLEN WORDT - BEROEPSGEHEIM ALS WETTIGE REDEN OM DEZE OVERLEGGING NIET UIT TE VOEREN.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERZOEK
VAN DE RECHTER TOT OVERLEGGING VAN
STUKKEN - VORMVEREISTEN.

1o en 2° Het beroepsgeheim van de ge-

neesheer is niet absoluut; de rechter
dient op grand van de specifieke gegevens van de zaak na te gaan of een geneesheer die, onder aanvoering van
het beroepsgeheim, weigert om overeenkomstig art. 877 Ger. W. een medisch dossier, dat hij onder zich heeft,

(2) Het O.M. heeft geconcludeerd tot de verwerping van het cassatieberoep op grond dat
het derde onderdeel van het middel nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is, nu hierin wordt
aangevoerd dat de zes !eden van de raad van
beheer niet rechtsgeldig waren benoemd en de
eiseressen voor de feitenrechters alleen de
rechtsgeldigheid van de benoeming van een
van de !eden had betwist.

198

HOF VAN CASSATIE

op de griffie van een rechtscollege bij
een dossier van de rechtspleging te
voegen, het beroepsgeheim niet afwendt van de maatschappelijke noodzaak waarin het zijn verantwoording
vindt (1).
3° De vormvoorschriften van de artt. 877
en 878 Ger. W. zijn niet voorgeschreven
op straffe van nietigheid.

(BEKAERT, WEYNE T. DUYCK)

ARREST

(A.R. nr. 3185)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1988
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerster tegen de eiseres Weyne, die haar als geneesheer
had behandeld, voor de burgerlijke
rechtbank een geding had ingespannen strekkende tot het bekomen
van schadevergoeding op grond van
medische aansprakelijkheid; dat de
burgerlijke rechtbank het nodig
achtte, ten einde de gegrondheid
van de door verweerster ingestelde
vordering te kunnen beoordelen, inzage te krijgen van het medisch dossier met betrekking tot de behandeling van verweerster dat werd samengesteld, niet enkel door de eiseres Weyne zelf tegen wie de vordering was ingesteld, maar ook door
de eiser Bekaert die bij die medische behandeling was betrokken;
dat de burgerlijke rechtbank bij tussenvonnis van 27 oktober 1980 de
overlegging van de medische dossiers had bevolen; dat, toen de eisers bleven weigeren daaraan gevolg te geven, verweerster klacht
deed met stelling van burgerlijke
partij voor de onderzoeksrechter;

(1) Zie Cass., 30 okt. 1978, A.C., 1978-79, 235.

Nr. 117

Overwegende dat het hof van beroep, bij het bestreden arrest, de eisers veroordeelt wegens overtreding
van artikel 495bis van het Strafwetboek;
I. Op de voorziening van Andre
Bekaert:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel, gesteld als volgt :
1. schending van art. 458 van het Strafwetboek, waar het bestreden arrest stelt
dat het de zieke aileen is die bepaalt
welke het lot zal zijn van de geheimen
die toevertrouwd worden aan de geneesheer, dan wanneer het beroepsgeheim de
openbare orde raakt en de zieke daarover dus niet kan beschikken, zodat zelfs
diens instemming met het verspreiden
van de door hero aan de geneesheer toevertrouwde confidenties laatstgenoerode
niet ontheft van het beroepsgeheim
(Cass., 30 okt. 1978, R. W., 1978-79, 2604);
2. schending van art. 882 en art. 929 van
het Gerechtelijk Wetboek, waar het bestreden arrest het inroepen van het beroepsgeheiro door konluant oro zijn roedisch dossier betreffende de door hem
uitgevoerde gynecologische ingreep niet
over te leggen verwerpt, dan wanneer
overeenkorostig voorroelde wetsartikelen
het inroepen van het beroepsgeheiro een
wettige reden voor het niet-overleggen
uitmaakt (Lambert P., Le secret professionel, biz. 65); 3. schending van artt. 877
en 878 van het Gerechtelijk Wetboek,
waar het bestreden arrest stelt dat de
niet-naleving van art. 878 Ger.W. door
geen enkele bevolen nietigheid gesanctioneerd is, dan wanneer deze wetsbepalingen van dwingend recht de regelmatigheid van het bevel aan derden tot
overlegging van stukken betreffen; de
vaststelling dat de voorschriften van art.
878 Ger.W. door de burgerlijke rechter
niet werden nageleefd, beroofde konluant van de roogelijkheid oro vooraf zijn
oproerkingen te forrouleren, zodat er te
zijnen opzichte, als derde, geen rechtsgeldig bevel voorhanden was, en dat er
geen strafbare overleggingsplicht van
stukken bestond; 4. schending van art.
495bis van het Strafwetboek en van art.
97 van de Grondwet, waar het bestreden
arrest de in conclusies aangevoerde gegevens betreffende de afwezigheid van
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elk bedrieglijk inzicht in hoofde van konkluant onbesproken liet; daarop wordt
geen antwoord gegeven door te suggereren dat konkluant, tegen wie geen burgerlijke vordering ingesteld was, de belangen van een collega heeft willen
beschermen, hetgeen overigens door
geen enkel bewijskrachtig gegeven gestaafd werd :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat in de regel,
krachtens de beginselen die besloten zijn in de artikelen 882 en 929
van het Gerechtelijk Wetboek, de
personen die uit hoofde van hun
staat of beroep ingevolge artikel 458
van het Strafwetboek gehouden zijn
door het beroepsgeheim, er niet toe
kunnen worden verplicht feiten kenbaar te maken waarvan ze het geheim moeten bewaren onder
meer door het overleggen van stukken zoals bedoeld bij de artikelen
877 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek- ook niet wanneer de
geheimgerechtigde daarin toestemt;
Overwegende dat die regel evenwei niet absoluut is en de rechter op
grond van de specifieke gegevens
van de zaak dient na te gaan of de
weigering door een geneesheer, onder aanvoering van het beroepsgeheim, om overeenkomstig artikel
877 van het Gerechtelijk Wetboekde
stukken die hij onder zich heeft te dezen een medisch dossier - op
de griffie van een rechtscollege bij
een dossier van de rechtspleging te
voegen het beroepsgeheim niet afwendt van de maatschappelijke
noodzaak waarin het zijn verantwoording vindt;
Overwegende dat de appelrechters
hun beslissing dat eiser zich niet op
de plicht van geheimhouding kan
beroepen om de overlegging van het
medisch dossier dat hij had samengesteld te weigeren niet enkel laten
steunen op het in het eerste onderdee! vermelde motief;
Overwegende dat het arrest immers releveert : << Het medisch geheim is niet tegenstelbaar aan de

199

zieke en bestaat in het belang van
de zieke. Het staat vast dat waar
het medisch geheim in het belang
van de zieke werd geformuleerd, dit
aan de zieke zelf niet tegenstelbaar
is wanneer aan de hand van de gegevens die opgespoord worden de
eventuele rechten op vergoeding
moeten bepaald worden »;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van die niet bekritiseerde
motivering wettig beslissen dat te
dezen het beroepsgeheim geen wettige reden was om de overlegging
van het medisch dossier die door de
burgerlijke rechtbank was bevolen
te weigeren;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de vormvoorschriften bepaald bij de artikelen
877 en 878 van het Gerechtelijk Wetboekniet zijn voorgeschreven op
straffe van nietigheid;
Overwegende dat de derde aan
wie het bevel tot overlegging van
stukken gegeven is tegen die beslissing cassatieberoep kan instellen;
dat evenwel het bevel, zolang het
niet is vernietigd, rechtsgeldig blijft;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat dit bevel vernietigd werd en eiser dit overigens
niet beweert;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest releveert dat in de gegeven omstandigheden het aanvoeren van het beroepsgeheim << (uitsluitend) (getuigt)
dat men de belangen van een confrater wil beschermen wat het niet
voorbrengen van de bundel maakt
tot een bedrieglijke verberging »;
Overwegende dat de appelrechters
aldus de conclusie van eiser beantwoorden en de beslissing dat hij
heeft gehandeld met het bij artikel
495bis van het Strafwetboek vereiste
opzet naar recht verantwoorden;
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Dat het onderdeel voor het overige opkomt tegen de beoordeling van
de feiten door de rechter;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii::\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
29 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.

3° STRAF -

ALLERLEI - TERUGGAVE SLUITING VAN EEN HINDERLIJKE INRICHTING DIE ZONDER VERGUNNING WORDT
GEEXPLOITEERD- AARD VAN DIE MAATREGEL.

1° en 2° Niet naar recht verantwoord is

het vonnis dat de beklaagde schuldig
verklaart aan exploitatie zonder vergunning van een •hinderlijk bedrijf
doch niettemin beslist dat er geen
gronden zijn om de sluiting van de onderneming te bevelen, nu de rechtbank
die sluiting niet kan bevelen (1).
3° De vordering strekkende tot herstel in

natura door een einde te doen maken
aan de onwettige toestand die het gevolg is van het misdrijf, is een vordering tot teruggave in de zin van art. 44
Sw.

Ducheyne, Brugge.
(VAN HOORNWEDER MARCEL P.V.B.A. E.A. T.
COENE E.A.; COENE E.A. T. VAN HOORNWEDER
E.A.)

(A.R. nr. 4568)
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29 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.

d'Hoest, Brugge.
2• KAMER - 29 oktober 1991

1° HINDERLIJKE INRICHTINGEN ABNORMAAL NADEEL AAN DE BUREN BEROKKEND DOOR DE EXPLOITATIE ZONDER VERGUNNING VAN EEN HINDERLIJK BEDRIJF BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN OM
DE SLU!TING VAN DE INRICHTING TE BEVELEN.

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - BURENHINDER NADEEL BEROKKEND DOOR DE EXPLOITATIE
VAN EEN HINDERLIJKE INRICHTING ZONDER
VERGUNNING BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTBANK OM DE SLU!TING VAN DE INR!CHT!NG TE BEVELEN.

(1) Zie Cass., 27 nov. 1974 (A.C., 1975, biz.
370), dat evenwei betrekking had op de abnormaie schade veroorzaakt door de expioitatie
van een gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke
inrichting waaraan een regeimatige vergunning werd verleend. Voor dergelijke inrichtingen bevestigde het Hof het beginsei dat, wanneer de rechter het bestaan vaststelt van een
abnormaie schade die inherent is aan zuik een
expioitatie, hij wei mag beveien dat de verplichting om geen nadeei toe te brengen in natura wordt uitgevoerd door in het bedrijf werken te doen die niet strijdig zijn met die
weike door de administratieve overheid in het
aigemeen beiang worden voorgeschreven en
die het bestaan zeif van de inrichting niet in
het gedrang brengen, maar zijn bevoegdheid
overschrijdt wanneer hij de stopzetting van
het bedrijf tijdens de uitvoering van die werken beveeit.

Nr. 119

2° VOORZIENING

Nr. 119
2•
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29 oktober 1991

KAMER -

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

IN

CASSATIE

-

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

-

VORMEN - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP
- STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - VOORZIENING IN CASSATIE
BIJ BRIEF INGESTELD.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - VOORZIENING IN CASSATIE
- VORM - VOORZIENING IN CASSATIE BIJ
BRIEF INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Een voorziening in cassatie geformuleerd bij brief gericht aan het
Hoi van Cassatie is niet ontvankelijk
(1).

1o en 2° Cassatieberoep tegen het arrest
van het hoi van beroep tot handhaving
van de voorlopige hechtenis moet worden ingesteld uiterlijk binnen een termijn van vierentwintig uur die begint
te lopen vanaf de dag waarop het arrest aan de verdachte wordt betekend.
(Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
(BELLEZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9431)
(LAUWERS)

(A.R. nr. 5993)

29 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal.
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30 oktober 1991

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP - TERMIJN.

Noot arrest nr. 119 :
(1) Zie Cass., 21 nov. 1984, A.R. nr. 3893
(A.C., 1984-85, nr. 186).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1991 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat naar luid van
artikel 31, § 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis het cassatieberoep tegen
het arrest van het hof van beroep
waarbij de voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd moet worden ingesteld uiterlijk binnen een termijn
van vierentwintig uren die begint te
lopen vanaf de dag waarop het arrest aan verdachte wordt betekend;
Overwegende dat het arrest dagtekent van 18 oktober 1991 en op 19
oktober 1991 is betekend in de bij
artikel 31, § 1, van die wet bepaalde
vormen;
Overwegende dat eiser cassatieberoep heeft ingesteld op dinsdag 22
oktober 1991; dat het laattijdig en
dus niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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30 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal.
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30 oktober 1991

VOORLOPIGE HECHTENIS DING -

VRIJHEIDSBENEMING -

AANHOUBEGRIP.

Wanneer, buiten het geval van op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf, een persoon
tegen wie ernstige aanwijzingen van
schuld aan een misdaad of een wanbedrijf bestaan, ter beschikking van het
gerecht wordt gesteld, mag de vrijheidsbeneming in geen geval ]anger
duren dan vierentwintig uur, te rekenen van de kennisgeving van de beslissing of, ingeval bewarende dwangmaatregelen zijn genomen, te rekenen
van het tijdstip waarop die persoon
niet meer beschikt over de vrijheid
van komen en gaan; het verlies van de
vrijheid van komen en gaan is een feitelijke toestand die in concreto en in
het licht van de bijzondere omstandigheden van elk geval moet worden beoordeeld (art. 2, 5°, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990). Wettig is de beslissing
luidens welke de persoon die zich, na
oproeping, bij de politie heeft gemeld,
van zijn vrijheid is beroofd op het
ogenblik dat die overheid weigert in te
gaan op zijn verzoek om weg te gaan.
(MORELLI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9446)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 121

I. Op de voorziening van eiser van
22 oktober 1991 :
Over het middel : schending van de artikelen 2, 5°, en 18, § 1, van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis,
doordat het arrest, met aanneming van
de gronden van de vordering, als regel
stelt dat « de vrijheidsbeneming niet
volgt uit de intenties van de een of andere opsporingsambtenaar of magistraat,
maar uit een te zijnen aanzien getroffen
reele, concrete, feitelijke en effectieve
maatregel op grand waarvan hij werkelijk van zijn bewegingsvrijheid is beroofd » (vijfde blad, tweede alinea); dat
het daarna beslist dat die reele, concrete,
feitelijke en effectieve maatregel blijkt
uit de door verdachte te kennen gegeven
wil, te dezen uit de overweging dat << Morelli om 15 uur, toen de met het onderzoek belaste personen over de radio door
hun collega's op de hoogte werden gebracht van de resultaten van de huiszoeking, de wens uitte te mogen weggaan
en dat pas op dat tijdstip de gerechtelijke politie, door hem die vrijheid te ontzeggen, hem dus beroofde van de vrijheid van komen en gaan >> (vierde blad,
zesde en zevende alinea), en verder (vijfde blad, vijfde alinea) uit de overweging
dat « de verdachte niet van zijn vrijheid
is beroofd omdat bij de huiszoeking tegen hem bezwarende gegevens aan het
licht zouden zijn gekomen, maar omdat
hij om 15 uur de wens had geuit te mogen weggaan »,
terwijl, ...
tweede onderdeel, de « reele, concrete,
feitelijke en effectieve maatregel » moet
worden beoordeeld in het licht van aile
gegevens van het dossier en te dezen in
het licht van het feit dat verdachte is opgeroepen om 14 uur, dat hij kort is ondervraagd, dat hij daarna niet naar huis
werd teruggestuurd, maar dat hij plaats
moest nemen in de wachtzaal van de gerechtelijke politie die zelf bewaakt werd
door een wachter; zulks volkomen beantwoordt aan het begrip « vrijheidsbeneming », zonder vrijheid om naar eigen
goeddunken weg te gaan; het bewijs
daarvan werd geleverd om 15 uur toen
hij de wens uitte om te vertrekken, en
daarna tot 19.50 uur werd bewaakt alvorens te worden ondervraagd; dit alles in
verband moet worden gebracht met de
aan de medeverdachte Denuit reeds om
14 uur ter kennis gebrachte vrijheidsbeneming, met het feit dat reeds om 15 uur
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een huiszoeking was gehouden op grand
van de bevindingen van vroegere opsporingen en verder nag met het feit dat het
volstrekt ondenkbaar is dat eiser radiomededelingen tussen leden van de gerechtelijke politie heeft kunnen opvangen (vierde blad, zesde alinea) en zijn
houding daaraan aanpassen; al die gegevens aantonen dat verdachte reeds bij
zijn aankomst in de lokalen van de gerechtelijke politie om 14 uur niet langer
de vrijheid van komen en gaan had :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
2, 5°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis de
vrijheidsbeneming in geen geval
langer mag duren dan vierentwintig
uren te rekenen van de kennisgeving van de beslissing, of ingeval er
bewarende dwangmaatregelen zijn
genomen, te rekenen van het ogenblik dat de persoon niet meer beschikt over de vrijheid van komen
en gaan;
Overwegende dat het verlies van
de vrijheid van komen en gaan een
feitelijke toestand is die in concreto
en in het licht van de bijzondere
omstandigheden van elk geval moet
worden beoordeeld;
Overwegende dat het arrest, verwijzend naar de motivering van de
vordering, vaststelt dat eiser zich na
oproeping door de gerechtelijke politie aangemeld heeft in de lokalen
van de politie om 14 uur, dat hij
vooreerst in voile vrijheid kort werd
ondervraagd, dat hij daarna aileen
en onbewaakt achtergebleven is in
de grote wachtzaal zonder dat iemand was aangewezen om hem te
bewaken; dat eiser om 15 uur, toen
de met het onderzoek belaste personen over de radio door hun coilega's
op de hoogte werden gebracht van
de resultaten van de huiszoeking,
aanstalte heeft gemaakt om weg te
gaan; dat pas op dat tijdstip de gerechtelijke politie hem die vrijheid
ontzegde en hem dus beroofde van
de vrijheid van komen en gaan;

Overwegende dat het arrest op basis van die vaststeilingen wettig beslist dat eiser wel degelijk van zijn
vrijheid is beroofd op 3 oktober 1991
om 15 uur, en dat derhalve het op 4.
oktober 1991 om 14.45 uur betekende aanhoudingsbevel is betekend
binnen de termijn bepaald bij artikel 18 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis;
Dat het tweede onderdeel niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt eiser in
de kosten.
30 oktober 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R.

Swennen, Luik.
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VERZEKERING -

31 oktober 1991

LANDVERZEKERING SUBROGATIE VAN DE VERZEKERAAR IN DE
RECHTEN VAN DE VERZEKERDE - VOORWAARDEN.

204

HOF VAN CASSATIE

Art. 22, eerste lid, Verzekeringswet stelt
voor de subrogatie van de verzekeraar
in de rechten van de verzekerde als
enige voorwaarde dat de schade door
de verzekeraar is betaald, ongeacht of
hij daartoe al dan niet was verplicht
(1).
(DE BELGISCHE BIJSTAND N.V. T. MAILLIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9034)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1989 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1165, 1249, 1250, inzonderheid 1250, 1°, 1251, 2029 van het Burgerlijk Wetboek, 22, inzonderheid eerste lid,
van de wet van 11 juni 1874 houdende de
titels X « Verzekering in het algemeen »
en XI, boek I, van het Wetboek van
Koophandel,
doordat het arrest, met bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
de regresvordering van eiseres tegen
verweerder afwijst en haar in de kosten
van de twee instanties veroordeelt, op
grond dat : « " materii:He schadeverzekering ", op grond waarvan (eiseres) in
hoofdsom 245.315 frank aan de verzekeringnemer, Marc Galler, heeft betaald,
op subrogatie krachtens de wet (artikelen 1231, 3°, en 2029 van het Burgerlijk
Wetboek) en op subrogatie bij overeenkomst steunt (cf. het zogenaamd "subrogatoire " kwijtschrift ondertekend door
Marc Galler); artikel 8 van de te dezen
toepasselijke polis bepaalt : De waarborg
geldt niet ... e) voor de ongevallen die te
wijten zijn aan grove onvoorzichtigheid,
aan klaarblijkelijk gewaagde of roekeloze handelingen of die gebeuren wanneer
de bestuurder in staat van dronkenschap
of alcoholintoxicatie verkeert, geestesgestoord is of onder invloed van opwekkende of verdovende middelen of van hallucinogenen verkeert, tenzij de verzekerde
aantoont dat er geen enkel oorzakelijk
verband bestaat tussen die toestanden
en het ongeval; in onderhavig geval de
bestuurder echter wei degelijk in staat
(1) Cass., 26 april 1974 (A.C., 1974, 926); zie
Cass., 12 maart 1976 (ibid., 1976, 807).
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van alcoholintoxicatie verkeerde en niet
zou kunnen aantonen dat er tussen die
toestand en het ongeval geen oorzakelijk
verband bestaat, gelet op het strafvonnis
dat het tegendeel beslist en (dat) gezag
van gewijsde erga omnes heeft; derhalve
blijkt dat de verzekeraar te dezen niet
verplicht was de waarborg aan zijn
klant, de verzekeringnemer Marc Galler,
uit te betalen en dat hij aldus artikel 22
van de wet van 11 juni 1874 op de verzekering in het algemeen niet kan aanvoeren; evenmin blijkt dat hij de artikelen
1251, 3°, en 2029 van het Burgerlijk Wethoek, of de subrogatie bij overeenkomst
kan aanvoeren, aangezien de subrogatie
- hetzij krachtens de wet, hetzij de subrogatie bij overeenkomst - precies impliceert dat degene die betaalt daartoe
gehouden is jegens degene aan wie hij
heeft betaald, wat te dezen niet het geval
is; de verzekeraar in werkelijkheid optreedt alsof dat artikel 8 van de " materiele-schadepolis " helemaal niet bestond
en alsof hij derhalve de verzekeringnemer diende te vrijwaren en de bestuurder op de door hem aangevoerde granden kon dagvaarden »,
terwijl, eerste onderdeel, de verzekeraar, ingevolge artikel 22, eerste lid, van
de voornoemde wet van 11 juni 1874, in
de rechten van de verzekerde treedt als
hij de door hem geleden schade heeft betaald, ongeacht of hij daartoe verplicht
was; artikel 2029 van het Burgerlijk Wethoek evenzo bepaalt dat « de borg die de
schuld betaald heeft, in aile rechten
treedt die de schuldeiser had tegen de
schuldenaar » ongeacht of de borg verplicht was te betalen; de subrogatie in
werkelijkheid, ongeacht of ze krachtens
de wet dan wei bij overeenkomst is ontstaan, in de regel onderstelt dat de derde
die betaald heeft, de schuld ten voordele
van een derde heeft betaald; het bestaan
van de subrogatie - behoudens in het
geval van de wettelijke subrogatie als
bedoeld in artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek- helemaal niet afhangt
van de voorwaarde dat de derde die
heeft betaald, gehouden was de schuld te
betalen; artikel 1249 aldus bepaalt dat
degene die de schuldeiser betaalt ten
voordele van een derde persoon in de
rechten van de schuldeiser treedt; uit die
bepaling volgt dat voor de subrogatie
niet vereist is dat degene die heeft betaald, gehouden was te betalen; het volstaat dat hij andermans schuld en niet
zijn eigen schuld heeft betaald; het te dezen vaststaat dat eiseres verweerders
schuld jegens Marc Galler heeft betaald;

Nr. 123

205

HOF VAN CASSATIE

daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat subrogatie zou impliceren dat
degene die betaalt, gehouden is tot betaling jegens degene aan wie hij heeft betaald en door om die reden de regresvordering van eiseres tegen verweer~er af
te wijzen, de voormelde wetsbepalmgen
en inzonderheid de artikelen 1249 van
het Burgerlijk Wetboeken 22 van de Verzekeringswet schendt :

gatie van de verzekeraar in de rechten van de verzekerde immers als
enige voorwaarde stelt dat de schade betaald is door de verzekeraar;
Dat het hof van beroep aldus,
door in het middel weergegeven vermeldingen, zijn beslissing niet naar
recht heeft verantwoord;
Dat het onderdeel, in zoverre het
is afgeleid uit de schending . van
voornoemd artikel 22, gegrond 1s;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eerst
erop wijst dat verweerder, die zich
in staat van alcoholintoxicatie bevond aansprakelijk was voor een
verk~ersongeval dat geschied is terwijl hij het voertuig bestuurde dat
hem door Marc Galler was toevertrouwd en vervolgens zegt dat de
waarb~rg, ingevolge artikel 8 van_ de
polis
materHHe-schadeverzekermg
die Galler bij eiseres had aangegaan, niet gold voor de ongevallen
die het gevolg waren van een staat
van dronkenschap of alcoholintoxicatie, dat eiseres, hoewel het vaststand dat zij aan haar verzekerde
het bedrag van zijn schade had betaald daartoe evenwel niet verplicht
was, 'zoals bepaald in voormeld artikel 8, en dat zij in haar rechtsvo:dering tegen verweerder noch artlkel
22 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen,
noch de artikelen 1251, 3°, en 2029
van het Burgerlijk Wetboek, noch
de subrogatie bij overeenkomst kon
aanvoeren « nu de subrogatie, hetzij kracht~ns de wet, hetzij bij overeenkomst, impliceert ... dat degene
die betaalt daartoe gehouden is
heeft jegens degene aan wie hij
heeft betaald, wat te dezen niet het
geval is »;
Overwegende dat artikel 22, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874
van toepassing is zodra de verzekeraar de schade heeft betaald, ongeacht of hij daartoe verplicht was;
dat die wetsbepaling voor de subro-

Om die redenen, zonder de andere
onderdelen, die tot geen ruimere
vernietiging kunnen leiden, te moeten onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de
vordering van eiseres tegen verweerder betreffende de verzekering
van de materi(He schade afwijst en
uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
31 oktober 1991 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever. de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. De Bruyn.
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Wanneer de rechter vaststelt dat een
partij buiten de termijn van art. 748
Ger. W. een aanvullende conclusie heeft
neergelegd die aan de goede rechtsbedeling in de weg staat, en daarbij door
haar schuld de andere partij in haar
rechten schaadt, dient hij die conclusie
uit het debat te weren (1).
(MAES T. BERNARD)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9069)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1990 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel: miskenning
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging, van het algemeen
rechtsbeginsel dat misbruik van recht
verbiedt, schending van de artikelen
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
741, 747, 748, 751, 860, 862, 863 van het
Gerechtelijk Wetboeken 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de aanvullende appelconclusie, die eiser op 19
januari 1990 ter griffie van de rechtbank
heeft neergelegd, uit het debat weert, op
grond dat « het aannemen van (eisers)
aanvullende conclusie, die laattijdig is
neergelegd en geen !outer vormelijke
conclusie is, de rechten van (verweerder)
ernstig zou schaden, aangezien hij om ze
te beantwoorden om uitstel van de zaak
zou moeten verzoeken, terwijl een nieuwe rechtsdag, gelet op de overbelasting
van deze kamer, niet v66r november
1990 kan worden vastgesteld »,
terwijl, eerste onderdeel, geen enkele
wetsbepaling de partijen op straffe van
nietigheid of verval verplicht hun conclusie binnen een bepaalde termijn voor de
vastgestelde zitting neer te leggen; artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboekde
partijen integendeel het recht toekent
om op de zitting nieuwe conclusies te nemen; de in artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboekbepaalde termijnen om conclusie te nemen niet op straffe van
nietigheid zijn voorgeschreven; geen enkele proceshandeling nietig kan worden
(1) Zie verwijzingen in conclusie van het
O.M., in Bull. en Pas., 1991, I, nr. 123.
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verklaard tenzij de wet zulks uitdrukkelijk bepaalt; artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek de enige sanctie bepaalt
die van toepassing kan zijn op de partij
die binnen de vastgestelde termijn geen
conclusies heeft genomen; daaruit volgt
dat het bestreden vonnis, door de bedoelde aanvuilende conclusie te weren: 1°)
het recht van eiser - ge1ntimeerde ten
principale voor de rechtbank van eerste
aanleg - om conclusies te nemen tot het
sluiten van het debat, heeft miskend
(miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging en schending van artikel 747 van het Gerechtelijk
Wetboek), 2° de proceshandeling bestaande in die aanvuilende conclusie op onwettige wijze voor nul en van generlei
waarde heeft gehouden (schending van
de artikelen 741, 748, 751, 860, 862 en 863
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, indien het bestreden
vonnis moet worden uitgelegd in die zin
dat het de beslissing om eisers aanvullende conclusie uit het debat te weren,
heeft laten steunen op een misbruik van
recht van laatstgenoemde, een dergelijke
beslissing niet naar recht is verantwoord, 1° omdat het vonnis te dezen niet
heeft aangegeven dat de toepassingsvereisten van het algemeen beginsel van
misbruik van recht zijn vervuld, aangezien het niet vaststelt dat eiser zijn recht
van verdediging zou hebben uitgeoefend
op een wijze die de perken van een normale uitoefening van dat recht duidelijk
overschrijdt, of dat eiser zijn aanvuilende conclusie op 19 januari 1990 had neergelegd met kwaadwillige bedoelingen of
zonder dat hij daar enig rechtmatig belang bij had of een belang dat buiten
verhouding staat tot de schade die de andere partij lijdt (schending van aile in
het middel aangewezen bepalingen, inzonderheid miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van
recht verbiedt en schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek); 2° omdat het eisers recht van
verdediging heeft miskend door hem een
misbruik van recht ten laste te leggen,
wat de tegenpartij niet heeft gedaan,
zonder hem de mogelijkheid te bieden
over dat beweerde misbruik verweer te
voeren (schending van aile in het middel
aangewezen bepalingen en inzonderheid
miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging);

derde onderdeel, het bestreden vonnis
dat de schade in aanmerking neemt di~
verweerder zou lijden als de op 19 janua-
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ri 1990 door eiser neergelegde conclusie
niet uit het debat zou worden geweerd,
zonder te onderzoeken op welke wijze eiser het recht had uitgeoefend dat hem
door artikel 747 van het Gerechtelijk
Wetboekis verleend, de grondslag van
die beslissing niet verduidelijkt, en het
vonnis, wegens die onduidelijkheid van
zijn motivering, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
97 van de Grondwet); het bestreden vonnis althans niet duidelijk maakt of het
zijn beslissing tot wering van eisers aanvullende conclusie steunt op een misbruik van recht door laatstgenoemde, of
op een andere grondslag die het niet verduidelijkt, en wegens die dubbelzinnigheid niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het bestreden
vonnis zegt dat « appellant (thans
verweerder) op de zitting van 23 januari 1990 een nota heeft neergelegd waarin hij de verwerping
vraagt van de aanvullende conclusie
van ge'intimeerde (thans eiser}, die
hem op 22 februari (lees januari)
1990 is medegedeeld, terwijl bepaaldelijk zijn conclusie (was) medegedeeld (aan die partij) sedert 13 januari 1989 en de rechtsdag sedert 20
maart 1989 was vastgesteld, dat het
aannemen van (eisers) aanvullende
conclusie, die laattijdig is neergelegd en geen louter vormelijke conclusie is, de rechten van appellant
(thans verweerder) ernstig zou schaden, aangezien hij om ze te beantwoorden om uitstel van de zaak zou
moeten verzoeken, terwijl een nieuwe rechtsdag, gelet op de overbelasting van deze kamer, niet v66r november 1990 kan worden vastgesteld "• om te beslissen dat die
aanvullende conclusie uit het debat
moet worden geweerd;
Overwegende dat uit die overwegingen, die, in strijd met wat het
derde onderdeel aanvoert, noch onduidelijk noch dubbelzinnig zijn,
volgt dat het appelgerecht niet heeft
beslist dat eisers aanvullende conclusie nietig is; dat het die conclusie
aileen uit het debat heeft geweerd
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om de reden die het aangeeft, en
dat het zijn beslissing niet op een
misbruik van recht vanwege eiser
heeft gegrond;
Overwegende dat het appelgerecht
aldus het algemeen beginsel van het
recht van verdediging niet heeft
miskend en evenmin artikel 747 van
het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden; dat die bepaling de partijen weliswaar de mogelijkheid biedt
om op de zitting nieuwe conclusies
te nemen, maar de rechter niet verplicht daarop in alle omstandigheden acht te slaan; dat op grond van
artikel 748 van hetzelfde wetboek
een laattijdige aanvullende conclusie uit de debatten moet worden geweerd, wanneer zij, zoals in de bestreden beslissing wordt vastgesteld,
aan de goede rechtsbedeling in de
weg staat en de andere partij op
foutieve wijze in haar rechten
schaadt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: ...

Dat het middel ... gegrond is;
Over het derde middel: ...

Dat het middel ... gegrond is;

Om die redenen, ... vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over eisers vorderingen
inzake de genotsstoornissen en het
elektriciteitsverbruik 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 vonnis; 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 de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, zitting houdende
in hoger beroep.
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31 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. Simont.
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1° LEVENSONDERHOUD -

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING AAN DE KINDEREN VERSCHULDIGD LEVENSONDERHOUD - OVERLIJDEN VAN EEN DER
EX-ECHTGENOTEN.

2° ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
ECHTSCHEIDING
T.A.V. DE GOEDEREN DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - AAN DE
KINDEREN VERSCHULDIGD LEVENSONDERHOUD - OVERLIJDEN VAN EEN DER EX-ECHTGENOTEN.

1° en 2° Na echtscheiding door onderlinge toestemming en overlijden van een
der ex-echtgenoten, gaat de verplichting om bij te dragen in het onderhoud
en in de opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen niet over op de
erfgenamen van de overledene (1).
(Art. 1288, 3, Ger.W.)
(GUERISSE, TREJBIEZ T. MALCORPS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9154)

HET HOF; - Gelet
den vonnis, op 9 mei
beroep gewezen door
van Eerste Aanleg te

op het bestre1989 in hager
de Rechtbank
Brussel;

(1) Zie Cass., 4 nov. 1976 (A.C., 1977, 263);
R.C.J.B., 1979, biz. 464 en noot M.T. MeuldersKlein; J. GERLO, Onderhoudsgelden, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 44, nr. 59, biz. 104, nr.
125; G. MAHIEU, << Divorce et separation de
corps ••, Rep. not., I, bd. VI, nr. 315.
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Over het middel: schending van de artikelen 203, 303, 1119, 1122, 1134, van het
Burgerlijk Wetboeken 1288 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat « de aangevoerde voorafgaande overeenkomsten niet als grondslag kunnen
dienen voor een rechtsvordering tot betaling van de uitkering tot onderhoud die
vervallen was na het overlijden van de
partij die zich daartoe verbonden had »
en dat << de alimentatieverplichting na
het overlijden van een van de ouders in
haar geheel overgaat op de nog levende
ouder en niet op de erfgenamen van de
de cujus »; dat het die beslissing grondt
op de overweging dat « ook al strekken
de v66r de echtscheiding door onderlinge
toestemming gesloten overeenkomsten
de partijen tot wet en gaan de erdoor bekrachtigde verplichtingen passief en actief over bij het overlijden van een van
de partijen, die regel enkel geldig is voor
de tussen echtgenoten op grand van artikel 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboekgesloten overeenkomsten waarbij de
ene zich jegens de andere verbindt tot
betaling van een uitkering tot levensonderhoud die niet krachtens de wet verschuldigd is », dat « de artikelen 203 en
303 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven en daarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken, wanneer het gaat om wettelijke alimentatieschulden - wat het geval is met de
bijdragen van elk van de echtgenoten in
het levensonderhoud en de opvoeding
van de in artikel 1288, 3°, van de in het
Gerechtelijk Wetboekbedoelde gemeenschappelijke kinderen », dat « die plicht
niet ophoudt wettelijk, persoonlijk en onoverdraagbaar te zijn wanneer de regeling van de bijdrageplicht door de partijen wordt vastgelegd in v66r de echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten overeenkomsten » en dat « bijgevolg
de erfgenamen van een onderhoudsplichtige in beginsel die plicht niet hebben als
erfgenamen >>,
terwijl de ouders hun onderscheiden
bijdragen in het levensonderhoud van
het kind vrij mogen regelen in de v66r
de echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten overeenkomst, mits
dat kind alles krijgt waarop het recht
heeft krachtens de artikelen 203 en 303
van het Burgerlijk Wetboek; die overeenkomst dienaangaande onderworpen is
aan het beginsel dat de overeenkomst de
partijen tot wet strekt overeenkomstig
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboe-
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ken bijgevolg in beginsel onveranderlijk
is; de verplichting om bij te dragen in
het onderhoud van het kind volgens het
aandeel waartoe de ene ouder zich jegens de andere verbonden heeft, aldus
louter bij overeenkomst wordt geregeld,
zodat zij bij het overlijden van de ouder
die deze verplichting heeft aangegaan,
overeenkomstig artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek, overgaat op diens erfge-.
namen; het bestreden vonnis bijgevolg,
door te beslissen dat de verplichting, die
wijlen Jacques Trejbiez jegens eise~es
bij v66r de echtscheiding door onderhnge toestemming gesloten overeenkomsten had aangegaan om bij te dragen in het onderhoud van de sub 2 en 3
vermelde eisers, bij diens overlijden niet
had kunnen overgaan op verweerster, de
in het middel vermelde wetsbepalingen
schendt:
Overwegende dat de verplichting
van de ouders om aan hun kinderen
levensonderhoud, opvoeding en een
passende opleiding te geven, niet
ontstaat door de tussen de echtgenoten met het oog op hun echtscheiding door onderlinge toestemming
gesloten overeenkomst, maar een
wettelijke alimentatieschuld met
een overwegend persoonlijk karakter is en dat de overeenkomst enkel
de wijze van uitvoering ervan, onder
meer het door iedere echtgenoot
verschuldigde bedrag, vaststelt;
Dat bijgevolg de dood die verplichting niet doet overgaan;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
31 oktober 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.
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ORGANISATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - ART. 109BJS GER.W.
- HOF VAN BEROEP - KAMER MET EEN
RAADSHEER BEVOEGDHEID ECHTSCHEIDINGSGEDING - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN.

Het hager beroep betreffende de tijdens
een echtscheidingsgeding te nemen
dringende en voorlopige maatregelen
moet aan een kamer van het hoi van
beroep met een raadsheer worden toegewezen, aangezien dergelijke vorderingen geen verband houden met de
staat van personen, waarvan het bewijs of de vaststelling noch het doel
noch het gevolg is van die vorderingen
(1). (Art. 109bis Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN IN ZAKE LECOMPT, PINSON)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9209)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 25 februari 1991
door de eerste voorzitter van het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het middel: schending van artikel 109bis, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de bestreden beschikking
vooraf vaststelt dat het principaal hoger
beroep inzonderheid de wijziging beoogde van een bepaling van de beschikking
in kort geding d.d. 26 januari 1990 over
« het bestuur over de fysieke en morele
persoon en over de goederen van het gemeenschappelijk kind », en vervolgens
beslist de zaak opnieuw toe te wijzen
aan de 2de kamer van het hof van beroep, nu dat een kamer is met drie
raadsheren, op grond dat een dergelijke
vordering, die de materi(He, intellectuele,
(1) Zie Cass., 17 mei 1984, A.R. nr. 6964
(A.C., 1983-84, nr. 528). A. KEBERS, « La loi du
19 juillet 1985 relative a la creation de chambres a conseiller unique au sein des cours
d'appel », J.T., 1985, blz. 681, nr. 30.
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morele en filosofische toestand van dat
kind in de familie betreft, in de zin van
de wet van 19 juli 1985 (artikel 109bis,
§ 2, eerste lid, nieuw, van het Gerechtelijk Wetboek), « de staat van personen »
betreft en behoort tot materies « die, zoals echtscheiding, nog op verschillende
wijze worden beoordeeld naargelang de
eigen gevoeligheid van de magistraten >>,
zodat « de voorzichtigheid gebiedt die
problemen aan drie raadsheren voor te
leggen » (verklaring van de vice-eerste
minister en minister van Justitie Jean
Gol aan de Kamercommissie voor Justitie),

terwijl de vorderingen die betrekking
hebben op het toewijzen van het bestuur
over de persoon en de goederen van gemeenschappelijke kinderen aan hun vader of moeder, als dusdanig geen vorderingen betreffende de staat van personen
zijn, in de zin van artikel 109bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat hoger beroep inzake die vorderingen
noodzakelijk moeten worden toegewezen
aan een kamer met een raadsheer, bij
ontstentenis van een regelmatig door
een partij ingestelde vordering tot het
bekomen van een andere toewijzing, en
nu het hoger beroep tegen de beslissing
van een enkel rechter is gericht :

Overwegende dat artikel 109bis,
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboekbepaalt dat « met uitzondering van de
vorderingen betreffende de staat
van personen, worden ... toegewezen
aan de kamers met een raadsheer :
... 2° het hoger beroep tegen beslissingen gewezen door de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
of door de voorzitter van de rechtbank van koophandel »;

drie raadsheren moet worden toegewezen », de in het middel aangewezen wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beschikking; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar een kamer met een raadsheer
van het Hof van Beroep te Bergen.
31 oktober 1991 - 1° kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Parmentier - GeJijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
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AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - ART. 277,
§ 1, W.l.B. - NIEUWE STUKKEN OF FElTEN.

Overwegende dat de vordering
die, zoals te dezen, strekt tot het nemen van de dringende en voorlopige
maatregelen tijdens een echtscheidingsgeding, niet in verband staat
met de staat van personen, die zij
niet als voorwerp noch als gevolg
heeft vast te leggen of vast te stellen;

Als nieuwe stukken of feiten aan de
hand waarvan de directeur der belastingen ambtshalve ontheffing wegens
overbelasting verleent, gelden alleen
die welke een bewijs kunnen opleveren dat voordien niet is gegeven en
welke de belastingplichtige niet kon
overleggen of aanvoeren voordat de
termijnen van bezwaar of beroep waren _.verstreken (1). (Art. 277, § 1,
W.I.B'.)

Overwegende dat de bestreden beschikking, die beslist dat een dergelijke vordering « aan een kamer met

(1) Cass., 30 april 1968 (A.C., 1968, 1087); 16
jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 294).
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. " LIEGE MOTOCCASE » V.Z.W.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1118 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 277, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep, waarbij
een geschil aanhangig is aangaande de
bedrijfsvoorheffing die verweerster voor
de jaren 1982, 1983 en 1984 heeft gestort,
vooraf heeft vastgesteld : dat « het centrum voor documentatie van de bedrijfsvoorheffing in zijn brief van 6 januari
1984 (...) (verweerster) verzocht om "hetzij een aanvullende staat 325 en de overeenstemmende fiches 281, betreffende de
litigieuze bedragen, over te leggen, hetzij
(het) verschil te rechtvaardigen " » dat
voor het jaar 1982 op 8.750 frank was
vastgesteld, dat « het bestuur op 31 oktober 1984 officieel (voor dat jaar 1982) het
bestaan vaststelde van een " zichtbaar "
overschot van bedrijfsvoorheffing ten belope van 8.750 frank en (verweerster)
verzocht een bezwaarschrift in te dienen
bij de gewestelijke directeur », « dat het
centrum voor documentatie van de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot (het ·
jaar 1983) op 14 februari 1985 kennis gaf
van het bestaan van een verschil van
64.275 frank en eveneens, hetzij de overlegging van de voornoemde bescheiden
hetzij een rechtvaardiging van dat verschil, vroeg », « dat (verweerster) op 5
maart 1985 de reden van dat verschil bekendmaakte, en (ingevolge het verzoek)
van 4 april om bij de gewestelijk directeur een bezwaarschrift in te dienen,
de oorsprong van die vergissing in de betaling bevestigde en verduidelijkte » in
een brief van 14 oktober 1985, dat eiser
« met betrekking tot het jaar 1984 (verweerster) op 22 april 1986 nog heeft verzocht om hetzij de aanvullende staten
325 en overeenstemmende fiches 281
over te leggen, hetzij om de aard van het
overschot (van 72.000 frank) te verklaren, hetzij om een volgens de voorgeschreven vorm gemaakt bezwaarschrift
in te dienen », dat verweerster « reeds op
30 april (...) hetzelfde antwoordde als het
jaar voordien, en daaraan toevoegde dat
zij op 20 maart 1986 een bezwaarschrift
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had ingediend »; het arrest vervolgens
overweegt : dat verweerster << heeft gemeend dat zij een verplichte belasting
betaalde en dat, wegens haar desbetreffende vergissing, het bezit in handen van
(eiser) van het litigieuze bedrag gelijkgesteld kan worden met een overbelasting » in de zin van artikel 277, § 1,
W.I.B., << dat uit het dossier duidelijk
volgt dat het gaat om een overbelasting
die gebleken is uit afdoende bevonden
nieuwe feiten die dateren van na de betwiste stortingen en die door (verweerster) om wettige redenen laattijdig zijn
aangevoerd >>, << dat uit de bovenvermelde
uiteenzetting van de feiten volgt (dat) die
overbelasting door (verweerster) werd
bekendgemaakt en door (eiser) werd
vastgesteld binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting
werd gevestigd >>, en bijgevolg beslist dat
<< artikel 277, § 1, te dezen van toepassing
is, zodat de directeur of de door hem gedelegeerde ambtenaar ambtshalve antlasting van de genoemde overbelastingen
hoorde te verlenen »,
terwijl in de zin van artikel 277, § 1,
W.I.B. aileen als nieuwe bescheiden en
feiten worden aangemerkt, die welke een
bewijs kunnen opleveren dat voordien
niet kon worden geleverd en die door de
belastingplichtige v66r het verstrijken
van de termijnen van bezwaar of beroep
niet konden worden aangevoerd; verweerster de bedrijfsvoorheffingen spontaan en onverschuldigd heeft betaald
omdat zij de wettelijke bepalingen inzake het verschuldigd zijn van de bedrijfsvoorheffing onjuist heeft uitgelegd of
toegepast; verweerster over aile noodzakelijke gegevens kon beschikken om de
overbelasting te bewijzen binnen de bij
artikel 272 W.I.B. bepaalde termijn van
bezwaar, als zij niet had volhard in haar
rechtsdwaling waarover zij nochtans
door het centrum voor documentatie van
de bedrijfsvoorheffing was ondervraagd;
de belastingcontrole van 20 februari 1985
geen nieuw feit oplevert in de zin van artikel 277, § 1, W.I.B., maar een bevestiging van verweersters dwaling waarvan
het bewijs door de betrokkene eerder
had kunnen worden geleverd; de briefwisseling van 5 maart 1985 evenmin een
nieuw feit of bescheid oplevert in de zin
van artikel 277, § 1, W.I.B., maar het aanvoeren zonder meer van de voornoemde
belastingcontrole van 20 februari 1985;
de brief van 14 oktober 1985 aan het centrum voor documentatie van de bedrijfsvoorheffing om te verduidelijken dat de
litigieuze betalingen betrekkingen heb-
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ben op loon die aan de zaakvoerders van
de vennootschap zijn betaald, een sluitende inlichting geeft die voordien had
kunnen worden verstrekt en die geen
nieuw bescheid of feit in de zin van artikel 277, § 1, W.I.B. oplevert; er geen enkele overbelasting bestaat die is gebleken uit afdoende bevonden nieuwe feiten
waarvan het laattijdig aanvoeren wordt
verantwoord door wettige redenen, en
het arrest, door de ambtshalve ontlasting
van de litigieuze bedragen te bevelen op
grond van die in artikel 277, § 1, W.I.B.
aangewezen eventualiteit, die wettelijke
bepaling schendt :

Overwegende dat artikel 277, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de directeur
der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar ambtshalve
ontlasting verleent hetzij van de
overbelastingen die voortvloeien uit
materiiHe vergissingen of uit dubbele belasting, hetzij van die welke
blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het
laattijdig overleggen of aanvoeren
door de belastingschuldige wordt
verantwoord door wettige redenen;
dat voor de toepassing van die wetsbepaling alleen als nieuwe feiten of
bescheiden gelden die welke een bewijs kunnen opleveren dat voordien
niet is geleverd en die de belastingplichtige niet kon overleggen of aanvoeren voordat de termijnen van
bezwaar of beroep waren verstreken;
Overwegende dat het arrest, nadat het erop heeft gewezen dat verweerster, naar luid van haar bezwaarschrift dat het bestuur op '20
maart 1986 heeft ontvangen, had bekendgemaakt dat zij voor de jaren
1982, 1983 en 1984 per vergissing
verschillende bedragen als bedrijfsvoorheffing had betaald terwijl geen
bedrijfsvoorheffing
verschuldigd
was, vervolgens, betreffende het
jaar 1982, zegt dat verweerster in
een brief van 1 augustus 1983 aan
het centrum voor documentatie van
de bedrijfsvoorheffing, had verduidelijkt dat zij geen personeel in
loondienst had, maar dat zij on-
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danks het verzoek van het bestuur
deswege geen bezwaarschrift had
ingediend, voor het jaar 1983, verweerster op 5 maart 1985 de reden
had bekendgemaakt van een verschil inzake de bedrijfsvoorheffing
maar dat zij evenmin een bezwaarschrift had ingediend niettegenstaande het verzoek van de administratie, en, betreffende het jaar 1984,
dat verweerster in haar brief van 30
april 1986 aan hetzelfde bestuur op
dezelfde wijze had geantwoord als
het jaar voordien, met dien verstande dat zij bekendmaakte dat zij dit
keer een bezwaarschrift had ingediend waarin zij de terugbetaling
vroeg van de voor de drie jaren ten
onrechte betaalde bedragen;
Overwegende dat het hof van beroep uit die vermeldingen niet wettig heeft kunnen afleiden dat het
ten deze overbelastingen betrof welke zijn gebleken uit nieuwe feiten
in de zin van voormeld artikel 277,
§ 1;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 293 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

'

31 oktober 1991 - le kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.
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(AXA BELGIUM N.V. T. LANDSBOND VAN DE FEDERATIES DER BEROEPSMUTUALITEITEN VAN
BELGIE)
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KAMER -

4 novemb.er 1991
ARREST ( vertaJing)

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTEN - VERZEKERINGSINSTELLING
GENEESKUNDIGE
VERSTREKKINGEN AAN RET SLACRTOFFER
VAN EEN VERKEERSONGEVAL - SLACRTOFFER ALS PERSOON TEN LASTE - VORDER!NG
TOT TERUGBETALING TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DEGENE DIE RET ONGEVAL REEFT
VEROORZAAKT - VEROORZAKER VAN RET
ONGEVAL VERSTREKKINGSGERECRTIGD LID
VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - SUBROGATIE VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING
IN DE RECRTEN VAN RET SLACRTOFFER VAN
RET ONGEVAL - BEGRIP.

2° INDEPLAATSSTELLING -

BURGERLIJKE ZAKEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTEN - VERZEKERINGSINSTELLING
GENEESKUNDIGE
VERSTREKKINGEN AAN RET SLACRTOFFER
VAN EEN VERKEERSONGEVAL - SLACRTOFFER ALS PERSOON TEN LASTE - VORDERING
TOT TERUGBETALING TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DEGENE DIE RET ONGEVAL REEFT
VEROORZAAKT - VEROORZAKER VAN RET
ONGEVAL VERSTREKKINGSGERECRTIGD LID
VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - SUBROGATIE VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING
IN DE RECRTEN VAN RET SLACRTOFFER VAN
RET ONGEVAL - BEGRIP.

1o en 2° Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen
heeft verleend aan de getroffene van
een verkeersongeval die ten laste is
van een van haar verstrekkingsgerechtigde leden, en die instelling vordert
dat de verzekeraar van de verstrekkingsgerechtigde als verzekeraar van
de veroorzaker van het ongeval wordt
veroordeeld tot terugbetaling van de
verleende verstrekkingen, stelt die verzekeringsinstelling geen andere rechtsvordering in dan die van de getroffene,
maar stelt zij, bij een afzonderlijke
eis, de rechtsvordering in tot betaling
van de schadeloosstelling van de getroffene zelf; haar verhaal krachtens
subrogatie kan worden uitgeoefend,
oak al is de veroorzaker van het ongeval een van haar leden (1). (Artt. 2, 21
en 16quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet.)
(1) Zie de
I, nr. 127.

cone!. O.M., in Bull. en Pas., 1992,

(A.R. nr. 9101)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking, door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 27 mei 1991, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 22 van de Verzekeringswet, 6, inzonderheid eerste lid, van
de wet van 1 juni 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, 2, E en F, 21, 70,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (zoals deze bepaling van
kracht was v66r de wijziging ervan bij
de wet van 30 december 1988) en 76quater, § 2, van die wet van 9 augustus 1963
(ingevoerd bij de wet van 30 december
1988),
doordat het arrest vaststelt « dat Gilberte Thunus aansprakelijk is voor een
verkeersongeval van 16 september 1984,
waarbij haar minderjarige dochter, Nathalie Gilles, zwaar gewond geraakte,
waardoor zij een paar dagen later tijdens haar verblijf in het ziekenhuis, is
overleden; dat de (rechtsvoorganger van
eiseres) de aansprakelijkheidsverzekeraar inzake motorrijtuigen is van het
door G. Thunus bestuurde voertuig; dat
niet wordt betwist dat er een " B.A.
plus "-verzekering was afgesloten zodat
Nathalie Gilles, als passagierster van het
door haar moeder bestuurde voertuig,
recht had op schadeloosstelling door de
verzekering; dat (verweerder), op grond
van de wettelijke subrogatie in de rechten van N. Gilles, (de rechtsvoorganger
van eiseres) heeft gedagvaard tot terugbetaling van de door hem aan de getroffene v66r haar overlijden verleende verstrekkingen, en dat hij zijn vordering,
bij voorraad, tot een frank heeft beperkt »; dat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de vordering
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van verweerder tegen de rechtsvoorganger van eiseres tot terugbetaling van de
verplegingskosten van Nathalie Gilles
ontvankelijk en gegrond verklaart en die
rechtsvoorganger veroordeeldt om uit
dien hoofde aan verweerder, bij voorraad, een frank te betalen, op grand dat
" (verweerder), die aan N. Gilles geneeskundige verstrekkingen heeft verleend,
een rechtstreekse vordering tegen de
verzekeraar inzake motorrijtuigen van
de aansprakelijke veroorzaker van het
ongeval kan instellen; dat volgens (de
rechtsvoorganger van eiseres) de vordering niet gegrond is omdat (verweerders)
verhaal gericht is tegen een van zijn eigen leden, wat indruist tegen het doel
zelf van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gezien het gezinskarakter van die verzekering; dat die opmerking niet ter zake is, nu blijkt dat de
vordering tegen de verzekeraar inzake
motorrijtuigen van het lid en niet tegen
dat lid is gericht en dat de terugbetalingsvereisten vervuld zijn, zoals hierna
wordt aangetoond » (eigen redenen van
het arrest) en dat « artikel 70 van de wet
van 9 augustus 1963 bepaalt dat de
Z.I.V.-verzekeraar rechtens in de plaats
treedt van de rechthebbenden van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat
artikel 2-E van de wet bepaalt dat onder
"rechthebbende" wordt verstaan "iedere
persoon die aanspraak heeft op de in deze wet bedoelde prestaties "; dat artikel
2-F, voor de omschrijving van de rechthebbenden op de toepassing van de wet,
naar artikel 21 verwijst; dat artikel 21
bepaalt dat rechthebbenden onder andere zijn "de personen ten laste van de in
1° tot en met go en 13° bedoelde gerechtigden "; dat te dezen, Nathalie Gilles wel
degelijk persoon ten laste was in de zin
van de wet van 9 augustus 1963; dat zij
derhalve recht heeft op geneeskundige
verstrekkingen » (redenen van de eerste
rechter die door het arrest zijn overgenomen),
terwijl (1) het arrest niet ontkent dat,
zoals de rechtsvoorganger van eiseres bij
conclusie betoogde, « wijlen Mejuffer Gilles, op het ogenblik van haar overlijden,
ten laste was van de verzekerde van (de
N.V. British Continental Office, rechtsvoorganger van eiseres), die haar kost
en inwoning verstrekte, reden waarom
zij trouwens moet worden beschouwd als
een "rechthebbende" op geneeskundige
verzorging, vermits de verzekerde van de
(N.V. British Continental Office) daarop
recht heeft als in de wet bedoelde " gerechtigde "; (2) luidens artikel 70, § 2, van
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de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals die bepaling ten tijde van de
betwiste feitEm van kracht was, « de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats
treedt van de rechthebbende; die indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het
bedrag van de verleende prestaties, voor
het geheel van de sommen die krachtens
een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die schade geheel of
gedeeltelijk vergoeden »; ingeval de aldus bedoelde « rechthebbende » een
« persoon ten laste '' is van het lid zelf,
artikel 70, § 2, aan de ziekte- en invaliditeitsverzekeraar niet het recht toekent
om zijn verhaal gegrond op subrogatie,
tegen het verzekerde lid zelf uit te oefenen, indien deze persoonlijk aansprakelijk is voor de schade van de « rechthebbende »; een zelfde persoon immers,
t.a.v. eenzelfde verzekeraar en m.b.t. een
zelfde schadegeval, niet tegelijkertijd
recht en geen recht heeft op verzekering;
(3) uit artikel 6 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen volgt dat de verzekeraar aan de
« benadeelde » alle middelen en excepties kan tegenwerpen die de verzekerde
zelf tegen laatstgenoemde kan aanvoeren; wanneer de krachtens de wet van 1
juli 1956 verzekerde tegelijkertijd gerechtigd lid is van een ziekenfonds ingevolge de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de aansprakelijkheidsverzekeraar inzake motorrijtuigen aan
het ziekenfonds dat beweert dat het in
de rechten van een « rechthebbende » is
getreden, de exceptie kan tegenwerpen,
op grand dat ingevolge artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 het ziekenfonds geen verhaal gegrond op subrogatie, tegen het lid zelf kan instellen;
met andere woorden, het ziekenfonds,
wanneer het tegen een van zijn gerechtigde leden geen verhaal kan uitoefenen,
evenmin op grand van artikel 6 van de
wet van 1 juli 1956 een rechtstreekse
vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van
dat lid kan instellen; het arrest derhalve,
door het verhaal van verweerder tegen
de rechtsvoorganger van eiseres ontvan,
kelijk te verklaren, de draagwijdte van
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1988 miskent, volgens hetwelk het ziekenfonds zich niet tegen een van zijn leden kan keren ingeval dit lid aansprake-
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lijk is voor de schade van de « rechthebbende »; het arrest aldus schending
inhoudt van artikel 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (zoals deze bepaling van kracht was v66r de
wijziging ervan bij de wet van 30 december 1988), alsmede van de artikelen 2, E
en F, 21 en 16quater, § 2, van dezelfde
wet (deze laatste bepaling zoals zij is ingevoerd bij de wet van 30 december
1988), 1134 van het Burgerlijk Wetboek
en 22 van de wet van 22 juni 1874 op de
verzekeringen; het arrest voorts het beginsel miskent volgens hetwelk de aansprakelijkheidsverzekeraar inzake motorrijtuigen aan de benadeelde die rechtstreeks tegen hem optreedt, aile excepties kan tegenwerpen die de verzekerde
zelf kan aanvoeren (schending van artikel 6, inzonderheid het eerste lid, van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen); uit de redenen van
het arrest althans niet kan worden opgemaakt of Gilberte Thunus wei degelijk
de hoedanigheid van « gerechtigde » op
geneeskundige verstrekkingen had, in de
zin van artikel 2, F, van de wet van 9 augustus 1963, de redenen van het arrest
het Hof derhalve niet in staat stellen om
de wettigheid ervan te toetsen (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt : dat de rechtsvoorganger van
eiseres « de verzekeraar van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van het
door Gilberte Thunus bestuurde
voertuig is »; dat laatstgenoemde
aansprakelijk is voor het verkeersongeval waarbij haar minderjarige
dochter, Nathalie Gilles, zwaar gewond geraakte, waardoor zij, tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis, is
ovetleden; dat het slachtoffer zich
t.a.v. de verzekeraar kon beroepen
op de rechtstreekse vordering waarin artikel 6 van de wet van 1 juli
1956 destijds voorzag; dat Gilberte
Thunus aangesloten is bij verweerder; dat deze aan het slachtoffer geneeskundige verstrekkingen heeft
verleend waarvan hij van eiseres terugbetaling vordert;
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Overwegende dat artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals het ten
tijde van de feiten van kracht was,
bepaalt dat de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de
rechthebbende optreedt; dat artikel
2 van die wet de « rechthebbende »
omschrijft als « iedere persoon die
aanspraak heeft op de in de (... ) wet
bedoelde prestaties >> en tevens vermeldt welke rechthebbenden de hoedanigheid van << gerechtigden >> hebben, zijnde onder andere de werknemers die vallen onder de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit;
Overwegende dat het middel betoogt dat wanneer geneeskundige
verstrekkingen zijn verleend aan
een rechthebbende, als persoon ten
laste van een gerechtigde, en de gerechtigde aansprakelijk is voor de
schade van de rechthebbende, artikel 70, § 2, aan de verzekeringsinstelling niet het recht toekent om
haar verhaal gegrond op subrogatie,
tegen de gerechtigde uit te oefenen;
Overwegende dat enerzijds, uit
die wetsbepaling en uit artikel 241
van het koninklijk besluit van 4 november 1963, dat ter uitvoering van
die wetbepaling is genomen, volgt
dat de verstrekkingen van de wet
van 9 augustus 1963 in beginsel niet
zijn verschuldigd wanneer de schade << door het gemeen recht wordt
gedekt >>;
Overwegende dat, anderzijds, die
wet niet afwijkt van het gemene
recht krachtens hetwelk de gerechtigde aansprakelijk kan worden gesteld; dat zij niet ertoe strekt de gerechtigde geheel of ten dele vrij te
stellen van de overeenkomstig het
gemene recht op hem rustende verplichting om de door zijn schuld veroorzaakte schade te herstellen;
Dat het krachtens artikel 70, § 2,
aan de verzekeringsinstelling verleende verhaal gegrond op subrogatie, dus kan worden ingesteld tegen
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degene die volgens het gemene
recht voor de schade aansprakelijk
is, ook al heeft die persoon de hoedanigheid van « gerechtigde » in de
zin van artikel 2, f, van de wet van 9
augustus 1963;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(REDANT)

(A.R. nr. 4786)
5 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - GelijkJuidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.M.
Van Impe, Oudenaarde.

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 november 1991 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - GelijkJuidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Kirckpatrick.

Nr. 129

ze KAMER

-

5 november 1991

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE
TAAL VAN DE RECHTSPLEGING- AFWIJZING
DOOR DE RECHTBANK - HOGER BEROEP GEVOLGEN.

Nr. 128
2•

KAMER -

5 november 1991

CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN - SCHENDING VAN MINISTERIELE OMZENDBRIEF - GEEN AANLEIDING
TOT CASSATIE.

Schending van een ministeriele omzendbrief ]evert geen schending van de wet
op en kan derhalve niet tot cassatie
leiden (1).

Noot arrest nr. 128 :
(1) Cass., 17 jan. 1984, A.R. nr. 8405 (A.C.,
1983-84, nr. 259).

Wanneer de appelrechters, op eisers hager beroep tegen een vonnis dat a.m.
zijn verzoek op grand van art. 23 Taalwet Gerechtszaken afwijst, vaststellen
dat eiser niet meer aandringt op verwijzing van de zaak naar een anderstalige rechtbank, houdt die verzaking
afstand in van hager beroep in zoverre
dit zijn verzoek op grand van dit art.
23 betreft (1).

(JUNKER)
ARREST

(A.R. nr. 4791)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 mei 1990 in hager

Noot arrest nr. 129 :
(1) Zie Cass., 8 juni 1970 (A.C., 1970, 937)
met de voetnoot.

Nr. 130
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over het middel : schending van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik ter
talen in gerechtszaken, bekendgemaakt,
in het Belgisch Staatsblad d.d. 28 juni
1935, en bijzonder artikel 23 van de wet,
omdat het vonnis van de Politierechtbank te Hasselt, niettegenstaande het
feit dat, bij conclusie in het Nederlands
opgemaakt en voor de rechtbank neergelegd, eiser de verwijzing van de zaak
naar de naaste franstalige rechtbank
verzocht, de toepassing van de bovenvermelde wet geweigerd heeft en omdat,
voor het gerecht van beroep, de Correctionele Rechtbank te Hasselt, wegens artikel 24 van de wet het onmogelijk voor
eiser was de franstalige proceduur te
verkrijgen:

Overwegende dat het middel, in
zoverre het het beroepen vonnis
aanvecht, opkomt tegen een beslissing waartegen het cassatieberoep
niet is gericht;

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
5 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - GelijkJuidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. J.-M.
Monville, Verviers.

Nr. 130

Overwegende dat de appelrechters, op eisers hoger beroep tegen
het vonnis dat onder meer zijn verzoek op grond van artikel 23 van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken afwijst,
in het bestreden vonnis vaststellen
dat « pleitende voor deze rechtbank
de raadsman van (eiser) niet meer
(aandringt) op verzending van de
zaak naar een franstalige rechtbank
doch verzoekt om een herleiding
van het door de eerste rechter uitgesproken rijverbod op grond van de
overweging dat (eiser) zich beroepshalve moet kunnen verplaatsen met een voertuig »; dat het vonnis tot betichting van valsheid
bewijs oplevert van die vaststelling
die de afstand door eiser inhoudt
van zijn hager beroep in zoverre dit
zijn verzoek op grond van artikel 23
van de Taalwet betreft;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1990 in hoger

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

{1) Cass., 20 april 1983, A.R. nr. 2812 (A.C.,
1982-83, nr. 457).

2•
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5 november 1991

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLGEN.

Op het enkele hager beroep van de burgerlijke partij kan de appelrechter de
beklaagde niet geheel of ten dele ontheffen van de door de eerste rechter
uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding {1}.

(GODFROID T, TIBBE EA)
ARREST

{A.R. nr. 4793}
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen Karel Tibbe :
Over het middel, luidende als volgt :
schending van de artikelen 151, 172, 174,
187, 202, 203bis van het Wetboek van
Strafvordering, 2, 19, 23 tot en met 28
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke hervorming, de burgerlijke
vordering van eiser gericht tegen Karel
Tibbe afwijst als ongegrond,
terwijl, eerste onderdeel, de heer Karel Tibbe geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het in deze zaak op 27 september 1989 door de heer Politierechter
te Gent gevelde vonnis, waarin deze de
heer Tibbe veroordeelde tot het betalen
aan de burgerlijke partij Eddy Godfroid,
een provisie voor de schade aan de achterkant van zijn wagen van 1 frank, onder voorbehoud van vermeerdering in de
loop van het geding, te vermeerderen
met de vergoedende intrest vanaf 10 juli
1988, de gerechtelijke intrest van 27 september 1989 en de kosten, zodat deze beslissing niet aan de bevoegdheid van de
beroepsrechter onderworpen was (scherrding van de artikelen 151, 172, 174, 187,
202, 203, 203bis Sv.);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat verweerder, beklaagde, geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de politierechtbank waarbij hij werd veroordeeld om aan eiser schadevergoeding te betalen;
Overwegende dat de appelrechters, op het enkele hoger beroep van
eiser, burgerlijke partij, niet geheel
of ten dele verweerder, beklaagde,
mochten ontheffen van de veroordeling tot schadevergoeding die door
de eerste rechter ten voordele van
eiser was uitgesproken;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede en het derde
onderdeel van het middel die niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre het uitspraak doet over de
civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de verweerder Karel Tibbe;
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 aan het
openbaar ministerie ten laste van eiser; veroordeelt de verweerder Tibbe
in de kosten van betekening aan
hem gedaan en in een derde van de
overige kosten, en veroordeelt eiser
in de resterende twee derde; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hoger
beroep.
5 november 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Ameryckx, Gent.

Nr. 131
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1° INTEREST REST -

6 november 1991
COMPENSATOIRE

INTE-

BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - RENTE
-

COMPENSATOIRE INTEREST I

BEGRIP.
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3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - RAMING
-

VERGOEDING -

AANPASSING -

BEGR!P.

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID -

GEVOLG.

1°, 2° en 3° De compensatoire interest
vergoedt de schade voortvloeiend uit
de vertraging in de schadeloosstelling
(1), terwijl de aanpassing een berekeningswijze is die wordt toegepast om
rekening te houden met de vermindering van de koopkracht van het geld;
het zijn twee verschillende correctieven, oak al houden beide verband met
een tijdsverloop. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

4° De rechter beoordeelt in feite en binnen de perken van de conclusies van
de partijen, de omvang van de door de
onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsmede het bedrag van de desbetreffende vergoeding (2); op grand van
die bevoegdheid kan hij rekening houden met de aangepaste provisionele
vergoedingen die zijn gestort, alsook
met de interest op die bedragen, als
h1j van oordeel is dat ze strekten tot
gedeeltelijke vergoeding van de schade
en dat het aldus vastgestelde bedrag
de geleden schade volledig vergoedt.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(HEMPTE T. DELBECQUE, PRECAM N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8939)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, rechtdoende op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof
van 15 januari 1990 (3);

(1) Zie Cass., 23 feb. 1988, A.R. nr. 1568

(A.C., 1987-88, nr. 383).
(2) Zie Cass., 7 nov. 1984, A.R. nr. 3673 (A.C.,
1984-85, nr. 157).
(3) Niet gepubliceerd.
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Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, dat het vonnis gedeeltelijk wijzigt, de verweerders hoofdelijk veroordeelt om aan eiser het bedrag
van 5.155.187 frank, benevens de compensatoire en de gerechtelijke interesten, te betalen, en voor recht zegt dat
van de toegekende bedragen de som van
5.696.854 frank, verhoogd met de compensatoire en de gerechtelijke interesten
moet worden afgetrokken, op grond dat
« net zeals de (aan eiser) toegekende vergoedingen, ook de gestorte provisionele
vergoedingen moeten worden aangepast;
dat het de taak van de partijen is het totaalbedrag van de gestorte provisionele
vergoedingen te verrekenen overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek; ... dat eiser in totaal een bedrag van 5.646.854 frank aan aangepaste
provisionele vergoedingen heeft ontvangen, benevens de compensatoire » en de
gerechtelijke intresten,
terwijl, eerste onderdeel, de aanpassing van de litigieuze bedragen tot doe!
heeft de getroffene de volledige vergoeding van de geleden schade te waarborgen, gelet op de muntontwaarding die
zich heeft voorgedaan tussen de dag
waarop de schade is ontstaan en de dag
waarop de rechter uitspraak doet over de
vergoeding; de aanpassing van de aan de
getroffene toegekende bedragen dus een
vorm van schadeloosstelling is; het arrest bijgevolg ten onrechte op grond
daarvan de door de verweerders gestorte
provisionele vergoedingen heeft aangepast, ofschoon die bedragen geen dee!
uitmaken van de door eiser geleden
schade zelf, doch dienen voor de vergoeding ervan (schending van de artikelen
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, nu het
aan de verweerders zowel de naar de
huidige waarde omgerekende provisionele vergoedingen als de compensatoire
en gerechtelijke interesten op die bedragen toekent, de schade van eiser niet
volledig heeft vergoed; de aanpassing
van de bedragen en de zonder nadere
precisering toegekende interesten, beide
immers bedoeld zijn als een vergoeding
wegens dezelfde verlopen tijd en derhalve betrekking hebben op een en hetzelfde gegeven, dat zij nochtans tweemaal
vergoeden (schending van de artikelen
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1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest aldus de in het middel vermelde bepalingen schendt :

Nr. 132

Nr. 132
2• KAMER - 6 november 1991

Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat de compensatoire interest de schade vergoedt die
voortvloeit uit de vertraging in de
schadeloosstelling, terwijl aanpassing een berekeningswijze is die
wordt toegepast om rekening te houden met vermindering van de koopkracht van het geld; dat het twee
verschillende correctieven zijn, ook
al houden beide verband met een
tijdsverloop;
Overwegende dat de rechter de
omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade en
het bedrag van de vergoeding ervan
beoordeelt in feite en binnen de perken van de conclusies van de partijen; dat hij op grond van die bevoegdheid rekening kan houden met
de aangepaste provisionele vergoedingen die zijn gestort, alsook met
de interest op die bedragen, als
hij van oordeel is dat ze strekten tot
een gedeeltelijke vergoeding van de
schade en dat het aldus vastgestelde
bedrag de geleden schade volledig
vergoedt;
Dat het middel, nu het aan het arrest verwijt de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek te
schenden, faalt naar recht;

1° MISDRIJF -

TOEREKENBAARHEID
DADER - RECHTSPERSOON - STRAFRECHTEL!JKE AANSPRAKELIJKHEID.

2° BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN - OPENINGSBELASTING - MISDRIJF - TOEREKENBAARHEID DADER RECHTSPERSOON STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKEL!JKHEID.

3° BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN - OPENINGSBELASTING - MISDRIJF - NIET-BETALING STRAFVORDERING - VRIJSPRAAK - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GRONDSLAG- VERPLICHTING VAN DE RECHTER.

1° en 2° Nu het orgaan van een rechts-

persoon zich met deze vereenzelvigt en
namens hem handelt is het verplicht
te zorgen voor de naleving van de
wetsbepalingen waarvan de overtreding een misdrijf oplevert (1); niet
naar recht verantwoord is derhalve de
beslissing van de rechter die, naar
aanleiding van vervolgingen tegen het
orgaan van een rechtspersoon wegens
de exploitatie van een clandestiene
slijterij van gegiste dranken zonder
bepaling van de openingsbelasting op
die slijterij, beklaagde vrijspreekt, op
grand, enerzijds, dat « uit geen enkel
gegeven van de zaak blijkt {dat hij) in
het pand ofwel aan de verkoop van alcoholische dranken heeft deelgenomen, ofwel de verkoop ervan heeft mogelijk gemaakt », anderzijds, dat hij
« nooit iets heeft afgeweten van de activiteiten » van een medebeklaagde,
zonder daarbij te beslissen dat de dwaling van de vrijgesproken beklaagde
onoverkomelijk was (2). (Artt. 8, 9, § 1,
17, § 1, en 35, §§ 1 en 2, K.B. 3 april
1953.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Houtekier en Biitzler.

3° lnzake belastingen op de slijterijen

van gegiste dranken wordt de burgerlijke rechtsvordering van de adminis(1) Zie Cass., 26 maart 1991, A.R. nr. 4178
(A.C., 1990-91 nr. 399).
(2) Zie Cass., 18 dec. 1933 (Bull. en Pas.,
1934, I, 107), en 15 feb. 1954 (ibid., 1954, I, 530).

Nr. 132
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tratie tot invordering van de openingsbelasting weliswaar ingesteld naar
aanleiding van de strafvordering, doch
zij staat daar volkomen los van; zij is
niet gegrond op het misdrijf, maar
rechtstreeks op de wet, die de betaling
van die belasting voorschrijft; niet
naar recht verantwoord is derhalve de
beslissing van de rechter, wanneer deze tegen de beklaagde geen enkele civielrechtelijke veroordeling uitspreekt,
op de enkele grand dat de strafvordering vervallen is of dat de beklaagde
niet strafrechtelijk aansprakelijk is (3).
(Artt. 283 gecoordineerde wetten van
18 juli 1977, bekrachtigd bij art. 1 van
6 juli 1978; art. 47 bis K.B. van 3 april
1953.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ALLOIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9244)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1991 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de op de strafvordering gewezen beslissing;

A. waarbij wordt vastgesteld dat
de strafvordering wegens de telastleggingen a en b verjaard is;
Overwegende dat de substantii:He
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de l\eslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. waarbij verweerder van de telastlegging c wordt vrijgesproken :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1, 1°, 8, 9, § 1, 17, § 1, 19, 1°,
28, 32, 35, §§ 1 en 2, en 37, § 2, van het
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken,
gewijzigd bij de wet van 6 juli 1967, en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de beslissingen in strafzaken gezag van gewijsde hebben erga omnes,
(3) Zie Cass., 23 sept. 1987, A.R. nr. 5857
(A.C., 1987-88, nr. 50).
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doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis, dat de Correctionele Rechtbank te Charleroi op 21 december 1988
ten aanzien van verweerder gewezen
heeft, tenietdoet en verweerder vrijspreekt van de telastlegging van niet-betaling van de openingsbelasting van een
slijterij van gegiste dranken, op grond :
« ••• dat de bestuurders van een v.z.w.
strafrechtelijk aansprakelijk kunnen
worden verklaard, mits wordt aangetoond dat zij ofwel aan de verkoop van
alcoholische dranken hebben deelgenomen, ofwel de verkoop ervan hebben mogelijk gemaakt en dat geen belasting op
de exploitatie van een drankgelegenheid
is betaald ... ; ... dat te dezen uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat (verweerder) ofwel aan de verkoop van alcoholische dranken heeft deelgenomen ofwel die verkoop heeft mogelijk gemaakt
in het pand, gelegen in de rue de la Bruyere, nr. 399 te Marcinelle; dat integendeel het onderzoek ... ondubbelzinnig
heeft uitgewezen dat dit pand alleen aan
M ... J ... was verhuurd als drankgelegenheid en dat (verweerder) nooit weet
heeft gehad van diens activiteiten ... ; dat
trouwens ... de beambten van de administratie van douane en accijnzen zelfs
tot de slotsom waren gekomen dat niemand anders dan de heer M... op eigen
risico en voor eigen rekening de op het
bovengenoemde adres gelegen drankgelegenheid exploiteerde "•
terwijl verweerder is gedagvaard als
bestuurder en voorzitter van de vereniging zonder winstoogmerk La Bruyere
met maatschappelijke zetel te Charleroi
(Marcinelle), rue de la Bruyere 399, terwijl de heer M... J ... is gedagvaard als
bestuurder en werkelijke exploitant van
die vereniging; uit het beroepen vonnis,
uit de bij het dossier gevoegde statuten
van de v.z.w., waarnaar het vonnis verwijst, alsook uit de conclusie van eiser
blijkt dat verweerder was aangewezen
als bestuurder en voorzitter van de v.z.w.
met de bevoegdheden, die zijn omschreven in de statuten en meer bepaald in
artikel 10, naar luid waarvan de raad
van bestuur de zaken van de vereniging
beheert en haar in de persoon van haar
voorzitter (of van een te dezen niet aanwezige afgevaardigd bestuurder) vertegenwoordigt bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen; verweerder dus als bestuurder en voorzitter van
de vereniging moest toezien op de nakoming, door die vereniging, van de in geval van opening van een drankgelegenheid geldende verplichtingen; uit geen
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enkele wetsbepaling blijkt dat, wanneer
een nieuwe slijter een rechtspersoon is,
alleen het orgaan dat met de werkelijke
exploitatie van de slijterij is belast en
zelf aan de verkoop van alcoholische
dranken heeft deelgenomen of die verkoop heeft mogelijk gemaakt, strafrechtelijk aansprakelijk is, met uitsluiting
van de overige organen van die rechtspersoon; de omstandigheid dat verweerder ni.ets afwist van de exploitatie van
de slijterij, verweerder niet kan ontslaan
van alle strafrechtelijke aansprakelijkheid als orgaan van de v.z.w., nu het bestaan van een onoverkomelijke dwaling
niet is vastgesteld; het hof van beroep
uit de vaststellingen dat de heer M ... het
pand had gehuurd waar de slijterij werd
geexploiteerd en dat de beambten van de
administratie hadden gezegd dat de heer
M ... de slijterij op eigen risico en voor eigen rekening exploiteerde, niet kon afleiden dat verweerder niet aansprakelijk
was; aangezien noch vaststond dat de
slijterij werd geexploiteerd namens de
v.z.w. met het beheer waarvan verweerder was belast; de heer M... trouwens in
zijn hoedanigheid van bestuurder van de
v.z.w. door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi bij vonnis van 21 december
1988 - dat ten aanzien van de beklaagde M ... bij verstek was gewezen en aan
hem op 2 februari 1989 was betekend,
zonder gekende woon- of verblijfplaats
- is veroordeeld wegens het clandestien
houden van de drankgelegenheid die hij
exploiteerde namens en voor rekening
van de v.z.w.; het bestreden arrest dus
niet zonder afbreuk te doen aan het gezag van gewijsde van de ten aanzien van
de heer M ... op 21 december 1988 gewezen beslissing en niet zonder aan de gecoordineerde wetten op de slijterijen van
gegiste dranken een voorwaarde toe te
voegen die daarin niet voorkwam, kon
beslissen dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van verweerder voor de nietnakoming van de wettelijke verplichting
ter zake van de betaling van de openingsbelasting uitgesloten was, op grand
dat de slijterij in werkelijkheid door M ...
en niet door op grand dat de slijterij in
werkelijkheid door M ... en niet door verweerder geexploiteerd werd, terwijl toch
vaststond en reeds erga omnes was beslist dat de exploitatie gebeurde namens
de v.z.w. en het oak vaststond dat verweerder krachtens de statuten als orgaan verantwoordelijk was voor het beheer van de zaken van de vereniging en
dus voor de vervulling van de ter zake
van de opening van de litigieuze slijterij

Nr. 132

geldende
wettelijke
verplichtingen
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van het
rechterlijk gewijsde in strafzaken, alsook
van de bovenaan in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Ovel'V'Jegende dat verweerder onder meer werd vervolgd uit hoofde
van het feit dat hij « als bestuurder
en voorzitter van de vereniging zonder winstoogmerk La Bruyere » een
clandestiene slijterij van gegiste
dranken heeft geexploiteerd zonder
de daarop verschuldigde openingsbelasting te hebben betaald;
Overwegende dat hij als orgaan
van die rechtspersoon zich met hem
vereenzelvigde en namens hem
moest handelen; dat hij aldus moest
zorgen voor de naleving van de
wetsbepalingen waarvan de overtreding het misdrijf oplevert;
Dat derhalve het hof van beroep,
nu het verweerder vrijspreekt op
grond, enerzijds, dat « uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt (dat
hij) in het pand ofwel aan de verkoop van alcoholische dranken heeft
deelgenomen, ofwel de verkoop ervafi heeft mogelijk gemaakt », anderzijds « dat hij nooit iets heeft afgeweten van de activiteiten » van
een medebeklaagde, zonder te beslissen dat de dwaling van verweerder onoverkomelijk was, de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 47 bis van het koninklijk
besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd
bij de wet van 6 juli 1967, 283 van het
koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coordinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd door de wet van 6 juli 1978,
artikel 1,
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doordat het bestreden arrest, na verweerder te hebben vrijgesproken van de
telastlegging van niet-betaling van de
openingsbelasting op een slijterij van gegiste dranken, na hem te hebben ontslagen van de tegen hem ingestelde vervolgingen en na hem te hebben ontheven
van alle door de eerste rechter tegen
hem uitgesproken veroordelingen, verzuimt uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van eiser tot betaling van die belasting en de kosten van
beide instanties ten laste van eiser laat,
terwijl, ......... .
tweede onderdeel, de beslissing waarbij verweerder ontheven wordt van « alle
tegen hem uitgesproken veroordelingen ''• hoe dan· ook, niet naar recht verantwoord is, in zoverre zij betrekking
heeft op de civielrechtelijke veroordelingen, namelijk de door de eerste rechter
uitgesproken veroordelingen tot betaling
van de openingsbelasting, de interesten
en de kosten; de rechtsvordering tot inning van de ontdoken rechten of belastingen inzake douane en accijnzen immers volkomen los staat van de strafvordering, ook al wordt zij naar aanleiding
daarvan ingesteld; de grondslag van die
rechtsvordering niet het misdrijf is,
maar de wet die de betaling van die
rechten of belastingen oplegt; de beslissing waarbij verweerder was vrijgesproken op grond dat hij niet strafrechtelijk
aansprakelijk was, de strafrechter dus
niet verhinderde recht te doen op de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van
de openingsbelasting op de litigieuze slijterij; het bestreden arrest dus niet wettig
zijn beslissing betreffende die burgerlijke rechtsvordering kon gronden op
een motivering die verband hield met de
strafvordering (schending van de in het
middel vermelde wetsbepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 283 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen, dat door artikel 4 7 his van de bovengenoemde gecoordineerde wetten van toepassing
is verklaard op de overtredingen
van de gecoordineerde wetten op de
slijterijen van gegiste dranken, de
burgerlijke rechtsvordering tot inning van de ontdoken rechten weliswaar wordt ingesteld naar aanlei-
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ding van de strafvordering maar
daarvan volkomen los staat; dat zij
niet gegrond is op de overtreding,
maar rechtstreeks op de wet die de
betaling van die rechten voorschrijft;
Overwegende dat het arrest, nu
het de beslissing waarbij verweerder ontheven wordt van de door de
eerste rechter tegen hem uitgesproken civielrechtelijke veroordelingen
enkel grondt op het verval van de
strafvordering of op de omstandigheid dat verweerder niet strafrechtelijk aansprakelijk is, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel van het tweede
middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden
arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de tegen verweerder wegens de tegelastleggingen a
en b ingestelde strafvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser en verweerder, respectievelijk in twee derde en
een derde van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
6 november 1991 - ze kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.
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Nr. 133
1e

7 november 1991

KAMER -

1o AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - COMPENSATOIRE INTEREST BETALING.

AANMANING TOT

2° INTEREST -

COMPENSATOIRE INTEREST - VERGOEDING VAN SCHADE UIT ONRECHTMATIGE DAAD - AANMANING TOT BETALING.

1o en 2° Betaling van compensatoire inte-

rest op geldsommen toegekend tot vergoeding van schade uit onrechtmatige
daad vereist geen aanmaning tot betaling (1). (Artt. 1153, 1382 en 1383 B.W.)
(A.G. 1830 N.V. T. VAN BRAECKEL - CURATOR
OVER HET FAILLISSEMENT VERMEIREN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7423)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het tweede onderdeel van het
middel, gesteld als volgt : « schending
van de artikelen 1153, 1382 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, (... ),
doordat het bestreden arrest Simonne
Peeters, Georges Vermeiren en Luc Van
Braekel als curator van Victor Vermeiren, in solidum veroordeelt tot betaling
aan eiseres van een hoofdsom van
1.430.522 frank vermeerderd met de gerechtelijke interest en het voor recht
zegt dat de toegekende vorderingen in
het passief zijn op te nemen van het failliet van Victor Vermeiren en dat al deze
vorderingen bevoorrecht zijn in toepassing van het artikel 20.9° van de Hypotheekwet op de vergoedingen die de N.V.
Belgische Lloyd verschuldigd is op grand
van haar polis van familiale verzekeringen, met Victor Vermeiren afgesloten en
dat geen betaling aan de verzekerde
haar bevrijdt, zolang de N.V. Securitas
(1) Zie Cass., 11 mei 1923 (Bull. en Pas.,
1923, I, 303).
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niet is schadeloos gesteld en de haar bij
huidig arrest toegekende terugbetalingen
niet zijn uitgekeerd, en het arrest de vordering van eiseres tot het bekomen lastens verweerders van vergoedende intresten op genoemd hoofdbedrag vanaf
de diverse uitbetalingsdata afwijst op
grand van de overwegingen (p. 12, onderaan) : " dat de door appellante teruggevorderde bedragen door passende stukken gestaafd worden en verantwoord
voorkomen; overwegende dat appelante
vergoedende intresten vordert vanaf de
respectieve uitbetalingsdata der bedragen die de totale som uitmaken van
1.430.522 frank, maar appellante geen bewijs overlegt van ingebrekestelling; dat
haar dus slechts de gerechtelijke intresten kunnen worden toegekend,
terwijl de toekenning van vergoedende
intrest op een vergoeding voor schade
uit onrechtmatige daad die op grand van
de artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek dient betaald te worden, niet onderworpen is aan de ingebrekestelling waarvan sprake in artikel 1153
van het Burgerlijk Wetboek dat op verbintenissen uit overeenkomst van toepassing is, en het de rechter integendeel
behoort de omvang van de door een misdrijf veroorzaakte schade soeverein te
bepalen en bijkomend vergoedende intrest toe te kennen vanaf de door hem
vast te stellen datum; de vordering van
eiseres tegen verweerster Simonne Peeters en tegen Mr. Van Braekel handelend namens Victor Vermeiren, gesteund
was op onder andere artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals blijkt uit de
laatste regel op pagina vier en uit nummer 2.2 op pagina zeven van het arrest;
het Hof van Beroep onder nummer
3.3.1.1 op pagina 11 van het arrest vaststelde dat de ouders Vermeiren-Peeters
inderdaad tot terugbetaling jegens eiseres gehouden waren op basis van artikel
1384 van het Burgerlijk Wetboek,
en terwijl het bestreden arrest de vergoedende intrest op de hoofdsom van
1.430.522 frank, waarvoor aldus bij toepassing van genoemd artikel 1384 een
veroordeling werd uitgesproken, niet
wettig kon afwijzen op grond dat er geen
bewijs van ingebrekestelling werd voorgelegd en door dit toch te doen, scherrding inhoudt van de artikelen 1153, 1382
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek ... :

Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest : 1. eiseres
een regresvordering uitoefende te-
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gen de verweerders sub 1, 2 en 3 en
terugbetaling vorderde van de bedragen die zij had uitgekeerd aan
de slachtoffers van een verkeersongeval voor de schadelijke gevolgen
waarvan de destijds minderjarige
G ... V ... aansprakelijk gesteld werd
bij vonnis van 17 mei 1985 van de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen; dat hetzelfde vonnis eveneens
de ouders van de minderj arige, de
verweerders sub 1 en 2, aansprakelijk stelde op grond dat zij « niet bewijzen dater bij hen geen fout in de
opvoeding of geen gebrek aan toezicht (... ) was »; 2. de verweerders
sub 1, 2 en 3 een vordering tot vrijwaring instelden tegen hun familiale verzekeraar, verweerster sub 4;
Overwegende dat het arrest de
vordering van eiseres gedeeltelijk
gegrond verklaart, de verweerders
sub 1, 2 en 3, volgens het arrest
<< debiteurs van (... ) extra-contractueel verschuldigde bedragen », in solidum veroordeelt tot betaling aan
eiseres van 1.430.522 frank vermeerderd met de gerechtelijke interesten; dat het ook zegt dat verweerster sub 4 << tot integrale dekking is
gehouden van wat elk van hen aldus
moeten terugbetalen »; dat het eiseres echter de door haar gevorderde
vergoedende interest << vanaf de
respectieve uitbetalingsdata der bedragen die de totale som uitmaken
van 1.430.522 frank » ontzegt op
grond dat zij << geen bewijs overlegt
van ingebrekestelling >>;
Overwegende dat de bepaling van
artikel 1153 van het Burgerlijk Wethoek, luidens welke, in geval van
vertraging in de uitvoering van een
verbintenis die aileen betrekking
heeft op het betalen van een bepaalde geldsom, de wettelijke interest
slechts verschuldigd is te rekenen
van de dag der aanmaning tot betaling, geen toepassing vindt op de
uitvoering van verbintenissen uit
onrechtmatige daad;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
over de door eiseres gevorderde vergoedende interesten; 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.
7 november 1991- 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, procureur-generaal
- Advocaat: mr. De Gryse.
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1° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGERL!JKE ZAKEN - VONNIS OF ARREST GEACHT
OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN - PARTIJ NIET VERSCHENEN - CONCLUSIE TER
GRIFFIE NEERGELEGD - ANTWOORD.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS OF
ARREST GEACHT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN
GEWEZEN - PARTIJ NIET VERSCHENEN
CONCLUSIE TER GRIFFIE NEERGELEGD ANTWOORD.

1o en 2" De rechter die met toepassing
van art. 751 Ger. W. een vonnis uitspreekt dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, behoeft niet te
antwoorden op de ter griffie neergelegde doch niet ter terechtzitting voor de
rechter genomen conclusie (1).
(1) Cass., 3 juni 1988, A.R. nr. 5577 (A.C.,
1987-88, nr. 608).
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{BOUSHABA T. RYCKEWAERT-ARNOUT B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7456)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1990 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben vastgesteld dat
eiser tijdens en op rechtsgeldige wijze bij gerechtsbrief op grond van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek was opgeroepen om te verschijnen op de zitting van 11 april
1990, doch niet verschenen was of
vertegenwoordigd was, oordelen dat
het hoger beroep in zijn geheel ongegrond voorkomt « nu (eiser) zijn
zowel bij verzoekschrift als in conclusies uiterst summier aangevoerde
grieven niet langer aan de beoordeling van het hof overlegt, geen stukken tot staving van zijn argumentatie meedeelt alsmede in gebreke
blijft de uitvoerige conclusies van
(verweerster) te beantwoorden »;
Overwegende dat, krachtens artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, om een vonnis of een arrest
dat geacht wordt op tegenspraak te
zijn gewezen uit te spreken, de
rechter alleen rekening dient te houden met de verweermiddelen die
voor hem door de aanwezige en concluderende partijen worden aangevoerd;
Dat nu eiser, toen appellant, op de
vastgestelde rechtsdag niet is verschenen noch iemand voor hem, het
hof van beroep, op vordering van.
verweerster, zodanig arrest kon uitspreken, zonder op de ter griffie
neergelegde doch niet op de terechtzitting ter beoordeling van de rechter voorgedragen conclusie nader te
antwoorden;
Overwegende dat de vraag of eiser al dan niet van zijn conclusie afstand had gedaan, derhalve van elk
belang ontbloot is;

Overwegende dat de rechter, door
slechts rekening te houden met de
verweermiddelen die door een partij
regelmatig worden aangevoerd, de
rechten van de verdediging en de in
het middel aangevoerde verdragsbepaling niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert,
eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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KOQP- FACTUUR- AANVAARDING- STILZWIJGENDE AANVAARDING -

BEWIJSLAST.

De verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding van facturen, voortvloeiend
uit de afwezigheid van tijdig protest
tegen die facturen, moet bewijzen op
welke datum de facturen bij de geadresseerde zijn toegelwmen (1).

(1) J. VAN RIJN en J. HEENEN, Pl'incipes de
droit commel'cial (2' ed., 1981), nrs. 61 en 63; A.
CLOQUET, La Facture (Larcier, 1959), nrs. 436
e.v.; E. DIRIX en G.L. BALLON, De Factuur (Story-Scientia 1989), 91-96; X. Dmux, « La preuve
en droi.commercial », in La Preuve (U.C.L.
1987), biz. 19 en 20; P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de jurisprudence, Les Obligations »,
R.C.J.B., 1988, biz. 171, nr. 249; R.C.J.B., 1975,
biz. 726, nr. 132. Zie Cass., 3 dec. 1953 (A.C.,
1954, 232), 31 mei 1956 (A.C., 1956, 820).
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WEST DIEP YACHTING CENTER B.V.B.A.
T. S.R. INDUSTRIES TIGA S.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7319)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1989
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, tweede onderdeel, gesteld als volgt : « schending van artikelen
97 van de Grondwet, 1315, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek en 25, en
meer in het bijzonder lid 2, van boek I,
titel IV, van het Wetboek van Koophandel, zoals vastgesteld bij de wet van 15
december 1872,
doordat het bestreden arrest het door
eiseres ingesteld hager beroep tegen het
vonnis a quo, waarbij zij werd veroordeeld tot betaling aan verweerster van
het hoofdbedrag van 298.637 frank, meer
intresten en gerechtskosten, als ongegrond afwijst en dit vonnis derhalve bevestigt op volgende gronden : " (Eiseres)
stelt dat zij de fakturen 6038, 6049, 6050
en 6052 nog niet had ontvangen wanneer
zij in juni 1983 een rekeningsuittreksel
kreeg, dat zij alsdan telefonisch om verduidelijking en mededeling van de fakturen heeft gevraagd, dat zij de vier voormelde fakturen dan heeft ontvangen
einde augustus 1983 en tegen de fakturen heeft geprotesteerd bij brief van 7
september 1983. Die stelling van (eiseres) komt ongeloofwaardig voor. Voor
het rekeninguittreksel dat zij in juni
1983 zou hebben ontvangen, verwijst (eiseres) immers naar haar stuk 1. Dit stuk
moet evenwel van later dateren, aangezien ook de twee fakturen van 9 september 1983 erop zijn vermeld. Hiermede rekening houdend kan de brief van 7
september 1983 slechts worden beschouwd als een laattijdig protest tegen
de vier omstreeks hun faktuurdatum ontvangen fakturen en het daaropvolgend
rekeninguittreksel van juni 1983. (Eiseres) betwist niet de fakturen 6348 en
6350 te hebben ontvangen. Het dient
aangenomen dat (verweerster) deze faktuur heeft verstuurd onmiddellijk na ontvangst van de brief van (eiseres) van 7
september 1983, waarin (eiseres) melding
maakt van op 24 juni 1983 en 4 augustus
1983 ontvangen leveringen van telkens
vijf planken; waarvoor zij nog geen faktuur had ontvangen ",

227

terwijl, overeenkomstig de wettelijke
regels inzake bewijslast, neergelegd in
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek, de partij die de uitvoering van een
verbintenis vordert, het bewijs van het
bestaan daarvan dient te leveren en de
bewijslast van feiten rust op diegene die
ze aanvoert; te dezen verweerster eiseres
voor de rechtbank heeft gedaagd ten
einde betaling van openstaande fakturen
lastens eiseres te bekomen; deze eis ondermeer is gestoeld op artikel 25, lid 2
van het Wetboek van Koophandel, naar
luid waarvan kopen en verkopen kunnen
worden bewezen door een aangenomen
faktuur, onverminderd de overige door
de handelswet toegelaten bewijsmiddelen; dienvolgens bij toepassing van voornoemde bewijslastregeling verweerster
het bewij s diende bij te brengen van het
bestaan dezer fakturen alsook van de
aanneming ervan door de koper, wat veronderstelt dat verweerster, die zich te
dezen beriep op de laattijdigheid van het
door eiseres tegen betrokken fakturen
aangetekend protest en hieruit de stilzwijgende aanneming door eiseres van
deze fakturen afleidde, het bewijs diende
te leveren van de datum van verzending
der fakturen aan eiseres alsook van het
tijdstip van ontvangst dezer door eiseres,
nu, zoals uit het eerste onderdeel van
het middel blijkt, eiseres van bij de aanvang van de procedure voor de bodemrechters betwistte dat de fakturen op
hun faktuurdatum aan haar werden verzonden en daarentegen betoogde ze
slechts einde augustus 1983 te hebben
ontvangen; het bestreden arrest te dezen
geenszins vaststelt dat dit bewijs door
verweerster werd bijgebracht; deze laatste trouwens niet aanbood met alle middelen van recht het tijdstip van verzending der fakturen alsook van ontvangst
ervan door eiseres te bewijzen; de appelrechters weliswaar beslisten dat het door
eiseres gevoerd verweer inzake de laattijdige ontvangst der fakturen, nader toegelicht in het eerste onderdeel van het
middel, waarnaar eiseres verwijst en
hierbij herneemt, als ongeloofwaardig
overkwam, vervolgens aannamen dat betrokken fakturen omstreeks hun faktuurdatum door eiseres werden ontvangen en
derhalve besloten tot de laattijdigheid
van het door eiseres op 7 september 1983
aangetekend protest; zodoende de appelrechters op eiseres de bewijslast laten
rusten van de door haar betwiste datum
van verzending door verweerster alsook
van het tijdstip van ontvangst door haar
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van betrokken fakturen, ofschoon het bewijs van deze feiten door verweerster oorspronkelijke eiseres - diende te worden geleverd, en dienvolgens de bewijslast hebben omgekeerd; zodat het bestreden arrest op grond van de in het middel
aangehaalde overwegingen niet wettig,
zonder miskenning van de wettelijke regels inzake bewijslevering, kon beslissen
dat eiseres de vier fakturen omstreeks
hun faktuurdatum heeft ontvangen
(schending van artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve besluiten tot de laattijdigheid van het door eisers bij brief van 7 september 1983 tegen
deze fakturen aangetekend protest en tot
de veroordeling van eiseres tot betaling
dezer·fakturen, meer de intresten en de
gerechtskosten (schendi11g van artikel
25, meer in het bijzonder lid 2 van Boek
I, titel IV, van het Wetboek van Koophandel, zoals vastgesteld bij de wet van
15 december 1872) , :

Nr. 136

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.
8 november 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Geinger.

Overwegende dat de appelrechters
Nr. 136
oordelen dat eiseres als koper de
facturen stilzwijgend heeft aangenomen, omdat zij tegen de facturen
1e KAMER - 8 november 1991
niet tij dig geprotesteerd heeft; dat
de appelrechters het verweer van eiseres volgens hetwelk de fakturen
1° ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
niet op of rond de factuurdatum
VAN
TAFEL
EN
BED
GEVOLGEN
werden ontvangen doch slechts
T.A.V. DE PERSONEN- KINDEREN --LEVENSmaanden later, verwerpt door met
ONDERHOUD - NIEUWE OF VERANDERDE
opgave van redenen te oordelen dat
OMSTANDIGHEDEN - GEVOLGEN.
de stelling van eiseres ongeloofwaardig voorkomt;
2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG
Overwegende dat de verkoper die
- BURGERLIJKE ZAKEN - LEVENSONDERzijn vordering tot betaling grondt op
HOUD - NA ECHTSCHEIDING - NlEUWE OF
de stilzwijgende aanvaarding van
VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN - WIJZIGING VAN DE UITKERING - WETTEL!JKE
facturen, voortvloeiende uit de afweGRONDSLAG.
zigheid van tijdig protest tegen die
facturen, moet bewijzen op welke
1° en 2° De door de wet geschapen magedatum de facturen bij de geadreslijkheid om op grand van nieuwe of geseerde toekwamen;
wijzigde omstandigheden rechterlijke
Dat in zoverre die datum wordt
beslissingen inzake levensonderhoud
betwist, de rechter zijn beslissing
of uitkering na echtscheiding te herdat de facturen werden ontvangen
zien berust niet op de relativiteit van
het gezag van het rechterlijk gewijsde
rond de factuurdatum niet kan gronzoals dat in artt. 23 tot 27 Ger. w. is
den, zonder de bewijslast om te keomschreven, maar op specifieke wetsren en de in het onderdeel aangebepalingen, zoals de artt. 209 en 301,
voerde wetsbepalingen te schenden,
§ 3, B. w., 584 en 1280 Ger. W. (1)
op de enkele grond dat het verweer '1----------------van de koper betreffende de ont(1) Zie Cass., 28 sept. 1978 (A.C., 1979, 131)
vangstdatum van de facturen niet
en Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 337, met noot
geloofwaardig voorkomt;
Renehan; 9 mei 1985, A.R. nr. 7291 (A.C.,
1984-85, nr. 541).
Dat het onderdeel gegrond is;
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ARREST

(A.R. nr. 7622)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 23 tot en
met 28 en 772 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest, zich
voorlopig beperkend tot de debatten omtrent de toelaatbaarheid van de vordering, het aldus voorlopig beperkt hoger
beroep ontvankelijk verklaart doch ongegrond, derhalve het bevelschrift a quo
bevestigt en aldus de vordering van eiser
in cassatie tot afschaffing van een provisionele uitkering ten voordele van huidige venyeerster na echtscheiding ontoelaatbaar verklaart, op grond van de
overwegingen " dat de eerste rechter terecht opgemerkt heeft dat Andre Van~
winckel (thans eiser) reeds op 27 me1
1988 in kennis werd gesteld van het feit
dat Iliane Vanleeuw (thans verweerster)
tijdelijk als poetsvrouw tewerkgesteld
was en aldus eigen inkomsten had; dat is
komen vast te staan dat (eiser) voor het
arrest van dit Hof van 23 juni 1988 op de
hoogte was van deze gewijzigde toestand
en zulks niet ter kennis bracht van het
(hof van beroep); dat, zoals de eerste
rechter het onderstreepte, de beslissing
die als " nieuw " beschouwt, elementen
die - zelfs al waren ze de rechter niet bekend - door een van de partijen konden
worden ingeroepen, het gezag van gewijsde schendt (Cass., 28 september 1978,
Rev. Trim. dr. fam., 1978, blz. 336); dat
om te oordelen omtrent de provisionele
uitkering na echtscheiding de eerste
rechter, onder meer, diende rekening te
houden met de inkomsten en lasten van
(verweerster) (zie criteria art. 301 van
het Burgerlijk Wetboek); dat (eiser) geen
wijziging van inkomsten bewijst sedert
het arrest van 23 juni 1988 " (bestreden
arrest, p. 2),
«

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 27 van het Gerechtelijk Wetboek
het gezag van het rechterlijk gewijsde
zich niet verder uitstrekt dan tot hetgeen
het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt; het gezag van rechterlijk gewijsde zich aldus niet uitstrekt tot een
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punt waarover partijen geen tegenspraak hebben gevoerd en da~. door ~e
rechter niet tot voorwerp van ZlJn besllssing werd gemaakt; in casu het bestreden arrest vaststelt dat eiser " op 27 mei
1988 in kennis werd gesteld van het feit
dat Iliane Vanleeuw tijdelijk als poetsvrouw tewerkgesteld was en aldus eigen
inkomsten had "; het Hof van Beroep te
Brussel echter reeds voordien, op 26 mei
1988 de zaak in beraad had genomen
(zoais blijkt uit het Bevelschrift van de
eerste rechter, p. 1, laatste alinea; uit h~t
Verzoekschrift tot hoger beroep van eiser, p. 1, laatste alinea; uit de (eerste)
Beroepsconclusie van verweerster; p. 3,
eerste en tweede alinea; uit de (Beroeps-)
konklusies van eiser, p. 2, vierde alinea);
derhalve het rechterlijk gewijsde toekomend aan het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 juni 1988 geen betrekking heeft op een element, in casu
de terwerkstelling van verweerster als
poetsvrouw, dat, vooreerst, pas bekend
werd aan eiser nadat door het Hof de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen (wat gebeurde op 26
mei 1988) en bijgevolg geen punt van discussie tussen partijen is geweest en dat,
vervolgens, geen voorwerp van beslissing
is geweest in het arrest van het Hof van
Beroep te Brussel van 23 juni 1988, zodat
het bestreden arrest, nu het op grond
van het gezag van gewijsde weigert een
element als nieuw te beschouwen dat
aan eiser pas na het sluiten der debatten, zij het voor de uitspraak van het hof
van beroep dat de debatten had gesloten,
bekend werd, het gezag van rechterlijk
gewijsde uitbreidt tot eer: ele~en_t dat
geenszins voorwerp van d1scuss1e IS geweest in het geschil dat door het bewuste arrest (Brussel, 23 juni 1988) werd beoordeeld en waarover dat arrest evenmin
uitspraak heeft gedaan, derhalv~. een
miskenning inhoudt van het wettellJk be. grip gezag van rechterlijk gewijsde
(schending van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zover als nodig, van de artikelen 23 tot en met 28
van het Gerechtelijk Wetboek, handelend
over het rechterlijk gewijsde);
tweede onderdeel, het feit dat een procespartij die nadat de debatten zijn gesloten verklaard kennis krijgt van een
nieuw stuk of feit van overwegend belang geen heropening van de debatten
vraagt conform artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, derhalve geen gebruik maakt van de haar bij dit artikel
gegeven mogelijkheid, niet belet dat deze procespartij dit feit in een nieuwe
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procedure kan voorleggen aan een rechter in geschillen die, zoals het geval is
met de door de rechter op grond van artikel 301 Burgerlijk Wetboek toegekende
uitkering, het de rechter toelaten een beslissing te wijzigen (in casu het bedrag
van de uitkering te verminderen) op
grond van (in casu, conform § 3, in fine,
van artikel 301 Burgerlijk Wetboek) een
ingrijpende wijziging van de uitkeringsplichtige ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil; het gezag van
rechterlijk gewijsde een procespartij er
niet toe verplicht de heropening der debatten conform artikel 772 Gerechtelijk
Wetboek te vragen, nu dit artikel de mogelijkheid daartoe voorziet, zodat het bestreden arrest, nu het op grond van het
gezag van gewijsde dat aan het arrest
van 23 juni 1988 zou toekomen, eisers
vordering tot afschaffing van een uitkering na echtscheiding (conform artikel
301 Burgerlijk Wetboek toegekend) ontoelaatbaar acht omdat het aangevoerde
nieuwe feit, alhoewel enkel aan eiser bekend geworden nadat het Hof dat het arrest van 23 juni 1988 velde in die zaak
de debatten had gesloten (wat gebeurde
op 26 mei 1988, terwijl het nieuwe feit eiser ter kennis kwam op 27 mei 1988, zoa!s hiervoor uiteengezet), niettemin dateert van voor de datum van het arrest,
te weten 23 juni 1988, aldus impliciet
doch zeker beslist dat eiser verplicht was
conform artikel 772 Gerechtelijk Wethoek de heropening der debatten te vragen op straffe van zich het gezag van
rechterlijk gewijsde te zien tegenwerpen
omtrent het nieuw element dat hem de
mogelijkheid bood de heropening der debatten te vragen, beslissing die aldus zowel artikel 772 Gerechtelijk Wetboek
schendt (dat enkel de mogelijkheid, niet
de verplichting voorziet de heropening
der debatten te vragen) als artikel 23 (en
voor zover als nodig de artikelen 23 tot
en met 28, handelend over het rechterlijk gewijsde) Gerechtelijk Wetboek, nu
het gezag van rechterlijk gewijsde niet
impliceert dat een procespartij verplicht
is de heropening der debatten te vragen
wanneer zij daartoe de mogelijkheid
heeft »;

Over de beide onderdelen samen :
Overwegende dat uit de artikelen
23 tot 26 van het Gerechtelijk Wethoek volgt dat het gezag van gewijsde als zodanig niet wettig kan worden ontzegd aan een door de rechter
over een geschilpunt gewezen eind-
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beslissing, op de enkele grond dat
na de uitspraak nieuwe feitelijke gegevens van overwegend belang zijn
ontstaan of dat gebleken is dat, op
het tijdstip van de uitspraak, reeds
relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken bestonden welke door
de procespartijen of althans door
een van hen niet aan de rechter zijn
kunnen worden voorgelegd;
Overwegende inzonderheid dat de
door de wet geschapen mogelijkheid
om rechterlijke beslissingen te herzien die inzake levensonderhoud of
uitkering na echtscheiding zijn gewezen, op grond van nieuwe of gewijzigde omstandigheden, niet berust op de relativiteit van het gezag
van het rechterlijk gewijsde zoals
dit in de artikelen 23 tot 27 van het
Gerechtelijk Wetboek is omschreven, maar op de regels van specifieke wetsbepalingen, zoals de artikelen 209 en 301, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, 584 en 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel, in zoverre het ter
zake de artikelen 23 tot 27 van het
Gerechtelijk Wetboek als geschonden wetsbepalingen aanwijst, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het schending van artikel 28
van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, eveneens niet ontvankelijk is,
aangezien bedoelde wetsbepaling ter
zake geen toepassing vindt; (... )

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Forrier - GelijkJuidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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KAMER -

12 november 1991

CASSATIEMIDDELEN -

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING STRAFZAKEN VOORZIENING TEGEN DE
VEROORDELENDE BESLISSING MIDDEL
MET BEROEP OP ONREGELMATIGHEID VAN
DE VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN
DE
RAADKAMER- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het middel tot staving
van een voorziening die alleen is ingesteld tegen de veroordelende beslissing, wanneer daarin enkel een onregelmatigheid wordt aangevoerd waardoor de verwijzingsbeschikking van de
raadkamer niet onbestaande maar wei
vernietigbaar zou zijn (1).
(LECLERCQ, DEJAEGHERE T. MATHYS)
ARREST

(A.R. nr. 4258)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1989
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 292 van het Gerechtelijk Wethoek, 78 van het Wetboek van Strafvordering, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4
november 1950 te Rome en goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955 en 14.1 van het
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt op 19 december
1966 te New-York en goedgekeurd bij
wet van 15 mei 1981,
doordat de beschikking van 11 maart
1988 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, houdende verwijzing van eiser voor de hem
(1) Zie Cass., 3 april 1916 (Bull. en Pas.,
1916, I, 343); 9 april 1986, A.R. nr. 4967 (A.C.,
1985-86, nr. 484); R. DECLERCQ, De Cassatieprocedure in strafzaken, Wouters, Leuven, 1988,
blz. 163 t.e.m. 173; R.P.D.B., vo Pourvoi en cassation en matiere repressive, nr. 100.
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ten laste gelegde feiten naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, bij nietgoedgekeurde en tussen de regels opgenomen aanduiding vermeldt dat in de
raadkamer zetelde - en de beslissing
derhalve werd gewezen - door de heer
Ph. Van Hille,
terwijl overeenkomstig artikel 78 van
het Wetboek van Strafvordering het tussen de regels geschrevene, de niet goedgekeurde doorhalingen en verwijzingen
als niet bestaande worden beschouwd;
bij de vermelding van de samenstelling
van de raadkamer die op 11 maart 1988
tot regeling van de procedure eiser verwees naar de correctionele rechtbank de
naam van de heer Ph. Van Hille werd
aangebracht boven een goedgekeurde
doorhaling en derhalve tussen de regels
geschreven werd zonder zelf als toevoeging te zijn goedgekeurd; aldus de
samenstelling van het onderzoeksgerecht
niet op wettige wijze wordt vastgesteld;
het Hof bovendien hierdoor niet in de
mogelijkheid wordt gesteld nate gaan of
de beslissing van de vonnisgerechten,
hetzij de correctionele rechtbank, hetzij
het hof van beroep, niet werd gewezen
door een rechter of raadsheer die voorheen, in strijd met het beginsel van het
recht op een onpartijdige rechter, zou
hebben gezeteld, in het onderzoeksgerecht dat de verdachte verwees naar het
vonnisgerecht, zodat het hof van beroep
eiser niet wettig wegens de hem ten laste gelegde feiten strafrechtelijk kan veroordelen (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen):

Overwegende dat het middel een
onregelmatigheid aanvoert waardoor
de verwijzingsbeschikking van de
raadkamer niet onbestaande, maar
wel vernietigbaar zou zijn;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer geen
cassatieberoep werd ingesteld:
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
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12 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van
D'Hoore, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Biitzler.

ontvankelijk wordt verklaard als wanneer het ongegrond wordt bevonden;
daaraan doet niet af dat de burgerlijke
partij bij haar aanvankelijke partijstelling geen verdachte heeft aangeduid
en die verdachte slechts naderhand, te
weten in de loop van de procedure
voor de kamer van inbeschuldigingstelling, aangewezen en geYdentificeerd
werd (1). (Art. 136 Sv.)
(MICHEM T. HAEYAERT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4756)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 juni 1990 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
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1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - VERZET
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN
BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT AFWIJZING VAN
HET VERZET - VERPLICHTE VEROORDELING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOEDING - DRAAGWIJDTE.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT HET VERZET VAN DE BURGERLUKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN
BUITENVERVOLG!NGSTELLING AFWIJST VERPLICHTE VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOEDING
- DRAAGWIJDTE.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ARREST DAT HET VERZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING AFWIJST VERPLICHTE VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT SCHADEVERGOEDING
- DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling is ertoe Ferplicht de burgerlijke partij, die bij haai verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, tot schadevergoeding te veroordelen, zowel wanneer het verzet niet

0Fer het tweede middel:

Overwegende dat het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, in zijn tussenarrest
van 5 januari 1990 - waartegen eiser zich niet voorziet - considereert: « dat de burgerlijke partij
voorhoudt dat voor de feiten onder
de betichting A de agenten Jean
Haeyaert en Luc Middernacht verantwoordelijk zijn, terwijl voor de
feiten onder de betichting B dezelfden alsmede agent Jacques De Moor
in aanmerking komen; dat in haar
conclusie de burgerlijke partij de
verwijzing vordert naar de correctionele rechtbank van Jean Haeyaert,
Luc Middernacht en Jacques De
Moor; dat ze blijkbaar in die personen de onbekenden identificeert
waartegen haar klacht was gericht », en beslist dat de voornoemden als verdachten moeten worden
gehoord door de onderzoeksrechter
en hun verdediging moet worden
aangehoord;
(1) Zie Cass., 7 april 1981, A.R. nr. 6170
(A.C., 1980-81, nr. 450); 30 nov. 1988, A.R. nr.
6677 (ibid., 1988-89, nr. 187).
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Overwegende dat het hof van beroep bij het bestreden arrest, na uitvoering van deze onderzoeksdaden,
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 3 oktober
1989 bevestigt waarbij verklaard
werd dat er geen reden is tot vervolging en eiser werd veroordeeld in de
kosten; dat het tevens eiser veroordeelt tot schadevergoeding jegens
de verweerders en in de kosten van
het hoger beroep;
Overwegende dat luidens artikel
136 van het Wetboek van Strafvordering de burgerlijke partij die op
haar verzet in het ongelijk wordt gesteld tot schadevergoeding jegens de
verdachte wordt veroordeeld;
Dat dit geldt zowel wanneer het
verzet niet ontvankelijk wordt verklaard als wanneer het, zoals te dezen, na ontvankelijk te zijn verklaard, ongegrond wordt bevonden;
Dat daaraan geen afbreuk doet de
omstandigheid dat de burgerlijke
partij zich aanvankelijk aanstelde
zonder een verdachte aan te duiden
en die verdachten slechts naderhand, weze het in de loop van de
procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling, aangewezen en
gei:dentificeerd werden;
Dat het arrest een juiste toepassing maakt van voormeld artikel;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het eerste middel dat de
beslissing van buitenvervolgingstelling betreft doch niet de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
12 november 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Groote, Gent.
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VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - AANHOUDING BU!TEN HET GEVAL
VAN HETERDAAD- BEWARENDE MAATREGELEN - ONREGELMATIGHEID - GEVOLG.

Dat in afwachting van de beslissing van
de procureur des Konings bewarende
maatregelen getroffen werden t.a. v.
een persoon waarvan evenwel niet
blijkt dat hij poogde te ontvluchten of
poogde zich te onttrekken aan het toezicht van een agent van de openbare
macht, leidt niet tot nietigheid van het
nadien overeenkomstig de wettelijke
voorschriften verleende bevel tot aanhouding. (Art. 2, 2°, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.}
(SCHEPENS)
ARREST

(A.R. nr. 6042}

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1991 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het tweede middel:

Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de politie eiser aantrof op de openbare weg op 11 oktober 1991, te 16.45 uur, hem overbracht naar het politiekantoor en bij
de contactname te 17.15 uur met de
procureur des Konings van deze het
bevel kreeg eiser te arresteren;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat eiser gedurende de
tijdspanne van 16.45 tot 17.15 uur op
11 oktober 1991 niet meer beschikte
over zijn vrijheid van komen en
gaan, zodat gedurende die periode
van dertig minuten door de politie
een bewarende maatregel was genamen zonder dat blijkt dat aan de
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voorwaarden gesteld in artikel 2, 2°,
van de wet betreffende de voorlopige hechtenis was voldaan;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat een politiele handeling, die niet conform het voorschrift van voornoemd artikel is
gesteld, steeds de nietigheid meebrengt van het daartoe afgeleverde
bevel tot aanhouding;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat het bevel tot aanhouding te dezen is afgeleverd met inachtneming van de door de wet op
de voorlopige hechtenis voorgeschreven bepalingen, inzonderheid dat dit
bevel tijdig tot stand kwam en werd
betekend op 12 oktober 1991, te
11.23 uur, dit is binnen de termijn
van 24 uur te rekenen vanaf de door
het hof van beroep vastgestelde effectieve vrijheidsberoving op 11 oktober 1991, te 16.45 uur;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de politie het
voorschrift van artikel 2, 2°, van de
wet betreffende de voorlopige hechtenis verkeerdelijk zou hebben toegepast niet volgt dat het daarna
overeenkomstig de wettelijke voorschriften afgeleverd bevel tot aanhouding nietig is;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling oordeelt dat
het recht van verdediging niet werd
miskend op grond dat verdachte
slechts werd gehoord na zijn arrestatie op bevel van de procureur des
Konings; dat het bevel tot aanhouding regelmatig en tijdig werd betekend;
Overwegende dat het arrest in
antwoord op eisers conclusie nog
zegt dat artikel 147 van het Strafwetboek ter zake niet dienend is;
dat het voorts op eisers conclusie
niet nader hoefde in te gaan na
vastgesteld te hebben dat de arrestatie regelmatig werd bevolen door
de bevoegde magistraat en het bevel
tot aanhouding rechtsgeldig werd afgeleverd; dat het zodoende inbreuk
op artikel 5, C, van het E.V.R.M. uitsluit;

Overwegende dat de appelrechters
de gevolgen van de niet-naleving
van voornoemd artikel 2, 2°, andere
dan de invloed op de rechtsgeldigheid van het daarna afgeleverde bevel tot aanhouding, niet hadden te
onderzoeken;
Overwegende dat de appelrechters
met de motivering van de bladzijden
3 tot 5 van het arrest eisers verweer
beantwoorden en hun beslissing
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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 november 1991 - ze kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. De
Daele, Antwerpen.
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1° STRAF -

ALLERLEI - MOTIVERING VROEGERE VEROORDELING - UITWISSING.

2° HERHALING LING -

UITWISSING.

VROEGERE VEROORDE-
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1° en 2° De rechter mag, om het bestaan
van herhaling aan te nemen en de
strafmaat te bepalen, geen rekening
houden met een vroegere veroordeling,
die uitgewist is krachtens art. 619 Sv.
(1).
(JACQUET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9141)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 april 1991 door de
Correctionele Rechtbank te Bergen
in hoger beroep gewezen;
Over het middel door eiser aangevoerd
in het verzoekschrift, « memorie » genoemd, waarvan een eensluidend afschrift bij dit arrest is gevoegd :

Overwegende dat ingevolge artikel 619, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering, gewijzigd bij de wet
van 9 januari 1991, de veroordelingen tot geldboeten die zijn opgelegd
krachtens de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer gecoordineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968, ongeacht hun bedrag
worden uitgewist na verloop van
drie jaar; dat die bepaling van toepassing is op veroordelingen die vervallenverklaringen of ontzettingen
inhouden waarvan de gevolgen zich
niet meer dan drie jaar uitstrekken,
tenzij het gaat om veroordelingen
die het verval inhouden van het
recht tot sturen wegens lichamelijke
ongeschiktheid;
Overwegende dat uitwissing van
veroordelingen, overeenkomstig de
artikelen 620 en 634 van dat wethoek, de gevolgen heeft van herstel
in eer en rechten, wat verhindert
dat de beslissing als grondslag dient
voor herhaling en een beletsel
vormt voor de voorwaardelijke veroordeling of de vermelding in de uittreksels uit het strafregister of uit
het militair stamboek;
(1) Zie Cass., 13 maart 1967 (Bull. en Pas.,
1967, I, 854).
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Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt, inzonderheid wegens overtreding van artikel
34, § 1, van de voormelde gecoordineerde wetten, met de omstandigheid dat dit misdrijf is gepleegd binnen drie jaar na een vroegere veroordeling wegens overtreding van
dezelfde wetsbepaling; dat de appelrechters, om het bestaan van de omstandigheid van herhaling aan te
nemen en de strafmaat te bepalen,
rekening hebben gehouden met een
vroeger vonnis d.d. 15 mei 1987, dit
is meer dan drie j aar v66r hun beslissing, waarbij eiser, wegens een
zelfde telastlegging, werd veroordeeld tot een geldboete van honderd
frank vermeerderd met de opdeciemen en tot vervallenverklaring van
het recht tot sturen gedurende twee
maanden met uitstel voor een jaar;
dat de rechters aldus hun beslissing
niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

Om die redeneri, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de telastlegging C
tegen eiser, en over de kosten van
de strafvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
eiser in de helft van de kosten en
laat de andere helft ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, zitting houdende
in hager beroep.
13 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Dufrane,
Bergen.
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Nr. 142

Nr. 141

2•

KAMER -

1° VONNISSEN

13 november 1991
EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NEERLEGGING VAN STUKKEN NA SLUITEN VAN DE
DEBATTEN - GEVOLGEN.

2° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.1
E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - STRAFZAKEN NEERLEGGING VAN STUKKEN NA SLUITING
VAN DE DEBATTEN- GEVOLGEN.

2•

KAMER -

13 november 1991

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - INZAGE DOOR DE VERDACHTE
VAN HET DOSSIER EN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING INZAGE DOOR DE VERDACHTE VAN HET DOSSIER EN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

3° RECHTEN VAN DE MENS 3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - NEERLEGGING VAN STUKKEN NA SLUITEN VAN DE DEBATTEN - GEVOLGEN.

1°, 2° en 3° Wanneer nieuwe stukken
worden overgelegd na sluiting van de
debatten, beoordeelt de rechter in Ieite
of het wenselijk is de debatten te heropenen; als hij van oordeel is dat zulks
niet hoeft, staat hem geen andere mogelijkheid ter beschikking dan die
stukken uit de rechtspleging te weren;
geen schending van het recht van verdediging of van art. 6.1 E. V.R.M. valt
af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de rechter beslist heeft de debatten niet te heropenen (1).

ART. 5
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - INZAGE DOOR DE VERDACHTE
VAN HET DOSSIER EN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1°, 2° en 3° Wanneer het dossier van het
gerechtelijk onderzoek, overeenkomstig art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis
1990 ter beschikking is gehouden van
de verdachte v66r diens verschijning
voor de raadkamer, en geen enkel
nieuw stuk bij het dossier is gevoegd,
kan geen schending van het recht van
verdediging of van art. 5 E. V.R.M. worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat een overtuigingsstuk in hager
beroep niet aan de verdachte ter inzage is gegeven (1).

(LASSOUD, FEIHLE)

(BEIJER)

(A.R. nr. 9326)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9472)
13 november 1991 - 2• kamer- Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Poncin, Doornik.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Noot arrest nr. 141 :
(1) Cass., 2 juni 1982, A.R. nr. 2235 (A.C.,
1981-82, nr. 584); zie Cass., 30 nov. 1988, A.R.
nr. 6962 (ibid., 1988-89, nr. 190).

Noot arrest nr. 142 :
(1) Zie Cass., 30 aug. 1991, A.R. nr. 5977
(A.C., 1990-91, nr. 576).

Nr. 143
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Over de middelen, door eiser aangevoerd in de memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest
is gevoegd:

Over het geheel van de middelen :
Overwegende dat het eerste middel, in zoverre het gegrond is op artikel 22 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis,
dat niet van toepassing is op de appelprocedure in die zaken, faalt
naar recht;
Overwegende dat de algemene
rechtsbeginselen van het recht van
verdediging en van het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak de
wetgever niet verbieden de uitoefening van die rechten in welbepaalde
zaken aan bijzondere regels te onderwerpen;
Overwegende dat artikel 30 van
bovengenoemde wet betreffende de
rechtspleging in hoger beroep niet
voorschrijft dat het dossier aan de
verdachte of diens raadsman moet
worden medegedeeld v66r de verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat sedert de beslissing van de
raadkamer geen nieuw stuk bij het
dossier van het onderzoek is gevoegd;
Overwegende dat geen schending
van artikel 5 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden of van de in de middelen vermelde algemene rechtsbeginselen
kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat in hoger beroep een
overtuigingsstuk niet kon worden
medegedeeld aan eiser of diens
raadsman;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. Chome,
Brussel.

Nr. 143
1•

KAMER -

14 november 1991

1° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING OP
DE HOOFDVORDERING - VERNIETIGING GEVOLG T.A.V. DE BESLISSING OP DE
RECHTSVORDERING TOT VRIJWARING.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - INCIDENTEEL HOGER BEROEP - ART.
1054 GER.W. - BETROKKEN PARTIJ - BEGRIP.

1° Vernietiging van de beslissing op de

hoofdvordering brengt alleen vernietiging mede van de beslissing op de
rechtsvordering tot vrijwaring als die
daarvan het gevolg is (1).
2° Als in het geding voor de rechter in

hager beroep betrokken, in de zin van
art. 1054 Ger. W. wordt beschouwd de
partij tegen wie een principaal hager
beroep is gericht, zelfs als dat hager
beroep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is verklaard (2).
(1) Zie Cass., 29 okt. 1981, A.R. nrs. 6181,
6244 en 6336 (A.C., 1981-82, nr. 150), en 29 juni
1989, A.R. nr. 8254 (ibid., 1988-89, nr. 639); A.
MEEDS, « L'etendue de la cassation en matiere
civile », R.C.J.B., 1986, blz. 273, nr. 18.
(2) Zie Cass., 24 april 1987, A.R. nr. 5210
(A.C., 1986-87, nr. 498); G. DE LEVAL <<La reconstitution du litige par voie d'appel incident »,
Ann. dr. Lg., 1986, blz. 357, nr. 9; A. KoHL,
L'appel en droit judiciaire prive, Prolegomena
1990, blz. 243, nr. 635.
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(LEDOUX T. " ROYALE BELGE , N.V.,
MEURANT)

ARREST ( vertaJing)

{A.R. nr. 9183)

Nr. 143

afgewezen, in hoofdzaak op grond
dat verweerders houding voldoet
aan de vrijstellingsvereisten bepaald
in artikel 1733 van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1989 door
het Hof van Bero~p te Bergen gewezen;

B. In zoverre de voorziening tegen
verweerster is gericht :

A. In zoverre de voorziening tegen
de verweerder is gericht;

Over het middel: schending van de artikelen 860, 862, 1051 en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek,

Over de door verweerder opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat eiser
geen enkele grief aanvoert tegen
het arrest in zoverre het verweerders principaal hager beroep gegrond en eisers vordering tot tussenkomst en vrijwaring tegen verweerder ongegrond verklaart :
Overwegende dat het arrest verweerders principaal hoger beroep tegen eiser ontvankelijk verklaart, en,
aangezien het dat beroep gegrond
verklaart, eisers vordering tot vrijwaring tegen verweerder afwijst;
Overwegende dat het enige door
eiser tot staving van zijn voorziening aangevoerde middel het hof
van beroep verwijt dat het afwijzend heeft beschikt op eisers incidenteel beroep tegen verweerster
die, nu zij in de rechten van de
naamloze vennootschap « Belgie » is
getreden, van de eerste rechter had
verkregen wat die eerste vennootschap in haar hoofdvordering tegen
eiser had gevorderd; dat eiser tegen
de bestreden beslissing geen enkel
middel aanvoert in zoverre zij, bij
de uitspraak over verweerders principaal hoger beroep, diens rechtsvordering tot vrijwaring tegen de genoemde verweerder afwijst; dat,
zelfs als het door eiser voorgestelde
middel wordt aangenomen, de cassatie die daarvan het gevolg is geen
invloed heeft op het arrest in zoverre het eisers rechtsvordering tot
vrijwaring tegen verweerder heeft

doordat het arrest beslist dat eisers incidenteel beroep tegen verweerster niet
ontvankelijk is, op grand dat de termijn
van hager beroep een maand is te rekenen van de betekening van het beroepen
vonnis; dat die termijn alleen in de bij
de wet bepaalde gevallen kan worden
verlengd; dat hij op straffe van verval is
voorgeschreven bij artikel 860, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek; dat
het laattijdig hager beroep niet ontvankelijk is; dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 862, § 1, 1°, en § 2, van
dat wetboek, het verval ten gevolge van
het laattijdige hager beroep van openbare orde is en ambtshalve door de rechter
moet worden uitgesproken; dat bijgevolg
een gedaagde in hager beroep die geen
hager beroep heeft ingesteld tegen een
beslissing binnen de termijn van een
maand te rekenen van de hem gedane
betekening van die beslissing, niet kan
ontsnappen aan de sanctie van verval
door het instellen van incidenteel beroep;
dat hem alleen de mogelijkheid rest om,
eventueel bij conclusie, principaal hager
beroep in te stellen v66r het verstrijken
van de op straffe van verval voorgeschreven termijn van een maand; dat uit de
toepassing van die regels in onderhavige
zaak volgt dat het incidenteel beroep van
de gedaagde in hager beroep, thans eiser, tegen verweerster niet ontvankelijk
is,
terwijl artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de gedaagde in
hager beroep « te allen tijde " incidenteel
beroep kan instellen tegen alle partijen
die in het geding zijn voor de rechter in
hager beroep; geen enkele wetsbepaling
belet dat de gedaagde in hager beroep,
na het verstrijken van de bij artikel 1051
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
termijn, incidenteel beroep instelt; het
verstrijken van de termijn voor het in-

Nr. 144
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stellen van een principaal hoger beroep
door een eerste gedaagde partij tegen
een tweede gedaagde partij, dus niet belet dat een incidenteel beroep van de
eerste tegen de tweede ontvankelijk is,
zelfs wanneer dat rechtsmiddel openstaat ten gevolge van een principaal hager beroep van een derde partij, te weten appellante; daaruit volgt dat het
arrest, door te beslissen dat het incidenteel beroep van eiser, gedaagde in hoger
beroep, niet ontvankelijk is, op grond dat
de termijn voor een eventueel principaal
hoger beroep van de eerste tegen de
tweede verstreken was, niet naar recht
is verantwoord (schending van de in het
middel aangewezen bepalingen, en inzonderheid van de artikelen 1051 en 1054
van het Gerechtelijk Wetboek}:

Overwegende dat het arrest beslist dat het principaal hoger beroep
van de verweerder Meurant tegen
verweerster niet ontvankelijk is, in
hoofdzaak op grond dat er tussen de
genoemde partijen geen geding was
voor de eerste rechter; dat het daarentegen beslist dat het principaal
hoger beroep van dezelfde verweerder tegen eiser ontvankelijk is,
maar beslist dat eisers incidenteel
beroep tegen verweerster niet ontvankelijk is, op grond dat een gedaagde in hoger beroep die binnen
de termijn van een maand te rekenen van de betekening geen hoger
beroep tegen een beslissing heeft ingesteld, niet kan ontsnappen aan de
sanctie van verval door het hanteren van het rechtsmiddel van incidenteel beroep;
Overwegende dat eiser, tegen wie
een ontvankelijk principaal hoger
beroep was ingesteld, naar luid van
artikel 1054 van het Gerechtelijk
Wetboek incidenteel beroep kon instellen tegen alle partijen die in het
geding waren voor de rechter in hoger beroep, inzonderheid tegen verweerster; dat het niet ter zake doet
dat het principaal hoger beroep tegen die verweerster, op grond van
voormelde reden, niet ontvankelijk
is verklaard;

Dat het hof van beroep derhalve
zijn beslissing niet naar recht heeft
verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening in zoverre zij tegen
Meurant is gericht; veroordeelt eiser
in de kosten van die voorziening;
uitspraak doende over de voorziening tegen de naamloze vennootschap Royale Belge, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het beslist dat eisers incidenteel beroep tegen die partij niet 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.
14 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Simont, De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 144
1e

KAMER -

15 november 1991

BETEKENING EN KENNISGEVING BETEKENINGEN IN HET BUITENLAND - GELDIGHEID - EXCEPTIES VAN NIETIGHEID.
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Ingevolge art. 40, laatste lid, Ger. W. is de
betekening in het buitenland of aan de
procureur des Konings ongedaan, indien de partij op wier verzoek ze is
verricht, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van
degene aan wie betekend wordt, in
Belgie of, in voorkomend geval, in het
buitenland, kende; de rechter kan zodanige betekening niet rechtsgeldig
verklaren op de enkele grand dat degene aan wie aldus in het buitenland betekend is, moet bewijzen dat zijn belangen werden geschaad en zulks ter
zake niet het geval is (1). (Artt. 861 en
862, § 1, 9°, en § 2, Ger.W.)
(ZYLBERG
T. ERICSSON BUSINESS COMMUNICATIONS)

Nr. 145

Overwegende dat de vaststellingen van het vonnis insluiten dat
verweerster de verblijfplaats van eiser in Belgie kende;
Dat het vonnis derhalve niet zonder schending van de voormelde
wetsbepaling heeft kunnen oordelen
dat de betekening niet ongedaan
kan worden verklaard, op de enkele
grond dat eiser moet bewijzen dat
zijn belangen werden geschaad en
dat zulks ter zake niet het geval is,
nu hij « behoorlijk (is) verschenen
voor de rechtbank vertegenwoordigd
door zijn advocaat en (... ) deze op
behoorlijke wijze zijn belangen
(heeft) kunnen behartigen »;
Dat het onderdeel gegrond is;

ARREST

(A.R: nr. 7472)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 juni 1990 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen in hoger beroep gewezen;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat verweerster de dagvaarding heeft doen betekenen bij
exploot van 30 september 1985, door
toezending bij aangetekende brief
aan het « Departement of Justice »
te Washington D.C. en aan de woonplaats van eiser te New York, Verenigde Staten van Amerika;
Overwegende dat, krachtens artikel 40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de betekening in het
buitenland of aan de procureur des
Koni.ngs ongedaan is indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de
woonplaats of de verblijfplaats van
degene aan wie betekend wordt, in
Belgie of, in voorkomend geval, in
het buitenland, kende;
(1) Zie Cass., 9 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr.
401).

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 Mechelen, zitting houdende in
hoger beroep.
15 november 1991 - 1• kamer - Voorverslaggever: mevr. BaeteSwinnen, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.

zitter en

Nr. 145
1•

KAMER -

15 november 1991

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN OPEENVOLGENDE
EIGENHANDIGE
TESTAMENTEN - ONZEKERE DAGTEKENING - NIETIGHEID- HERROEPBAARHEID- VASTSTELLINGEN DOOR DE RECHTER.

Nr. 146
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Wanneer opeenvolgende en tegenstrijdige eigenhandige testamenten werden
opgesteld en de datum van een van die
wilsbeschikkingen onzeker is, vermag
de rechter daaruit af te Jeiden dat die
wilsbeschikking nietig is en de ongeldigheid vast te stellen van bet aldus
niet-gedagtekend testament, zonder
dat hij ambtshalve hoeft te onderzoeken of om enige inhoudelijke reden,
ook al zou die, zoals een miskenning
van art. 895 B. W:, de openbare orde raken, het wei gedagtekend testament
nietig zou kunnen zijn (1).

Overwegende dat de rechter vermag de ongeldigheid van het nietgedagtekend testament vast te stellen zonder dat hij ambtshalve hoeft
te onderzoeken of om enige inhoudelijke reden, zelfs als zij de openbare orde raakt, het wel gedagtekend testament nietig zou kunnen
zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(GIRON T. VERVOORT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7477)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1990 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het arrest constateert dat de erflater een eigenhandig testament heeft geschreven
waarvan onzeker is of het op 21 of
29 augustus 1980 werd opgesteld en
dat de erflater een tweede eigenhandig testament heeft geschreven gedagtekend op 22 augustus 1980,
waarvan de dagtekening niet wordt
aangevochten; dat de appelrechters
oordelen « dat de dagtekening van
het (eerst genoemde) testament van
doorslaggevend belang is » en beslissen dat « nu de juiste datum van
het testament waarop (eiser) zich
beroept om de afgifte van het legaat
te vorderen niet kan achterhaald
worden, dit gelijkstaat met een afwezigheid van datum met het eraan
gekoppeld gevolg dat deze wilsbeschikking nietig is »; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het testament
van 22 augustus 1980 werd aangevochten wegens een miskenning van
artikel 895 van het Gerechtelijk
Wetboek;
(1) Zie : Cass., 29 maart 1958 (A.C., 1958,
577).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 november 1991 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conlcusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 146
1•

KAMER -

15 november 1991

1° AFSTAMMING -

VORDERING VAN DE
MOEDER VAN HET NATUURLIJK KIND TOT
UITKERING VAN ONDERHOUDS- EN BEVALLINGSKOSTEN - ART. 340, C, B.W. (OUD) WET VAN 31 MAART 1987 - WERKING IN DE
TIJD.

2° WETIEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD - AFSTAMMING - WET 31 MAART 1987 ART. 340, C, B.W. (OUD) - VORDERING VAN DE
MOEDER VAN HET NATUURLIJK KIND TOT
UITKERING VAN ONDERHOUDS- EN BEVAL·
LINGSKOSTEN.
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1o en 2° De wet van 31 maart 1987 betreffende de afstamming heeft de vordering van de moeder, strekkende tot
vergoeding van de bevallingskosten en
van de kosten van eigen onderhoud gedurende vier weken na de bevalling, afgeschaft en heeft geen overgangsmaatregel bepaald; de vordering gebaseerd op
het vroegere art. 340, c, B. W. heeft een
indemnitair karakter zodat in de regel
de wet die toepasselijk is op het ogenblik waarop het schadeverwekkend
feit zich heeft voorgedaan, bepaalt of
er al dan niet een vergoeding verschuldigd is.

feit zich heeft voorgedaan, in de regel bepaalt of al dan niet een vergoeding verschuldigd is;
Dat, nu uit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat het schadeverwekkend feit zich voordeed v66r de
inwerkingtreding van de wet van 31
maart 1987, de oude wet toepasselijk
blijft;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

(V... T. Q ... )
ARREST

(A.R. nr. 7589)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1990
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, met toepassing van het vroeger artikel 340, c,
van het Burgerlijk Wetboek, van eiser vorderde de bevallingskosten
van haar kinderen Annelies, geboren op 21 augustus 1977, en Tom,
geboren op 16 september 1978, en de
kosten voor haar onderhoud gedurende vier weken na elke bevalling;
Overwegende dat de wet van 31
maart 1987 de vordering van een
moeder strekkende tot vergoeding
van bevallingskosten en van de kosten van eigen onderhoud gedurende
vier weken na de bevalling, heeft afgeschaft; dat in die wet echter geen
enkele overgangsmaatregel wordt
bepaald in verband met reeds aanhangig zijnde gedingen die strekken
tot het bekomen van de bovenvermelde vergoeding;
Overwegende dat de vordering gebaseerd op het vroeger artikel 340,
c, van het Burgerlijk Wetboek, een
indemnitair karakter heeft; dat de
wet die toepasselijk is op het ogenblik waarop het schadeverwekkend

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: mevr. BaeteSwinnen - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr. 147
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KAMER -

18 november 1991

ARBEIDSVOORZIENING

SLUITING
VAN ONDERNE!VIINGEN- SLUITINGSFONDSSLUITINGSVERGOEDING - CU!V!ULATIE MET
OVERBRUGGINGSVERGOEDING.

De werknemer die de voorwaarden vervult om aanspraak te maken op een
overfl1ruggingsvergoeding krachtens de
Sluitingswet 1985, heeft geen recht op
de sluitingsvergoeding wegens ontslag
bepaald bij art. 4 Sluitingswet. (Art. 4,
zevende lid, Sluitingswet).
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(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEi\JIINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T. DECLERCQ)
ARREST

(A.R. nr. 7572)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1990 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 4, meer in het
bijzonder artikel 4 lid 7 van de wet van
28 juni 1966 betreffende de vergoeding
van ontslagen werknemers in geval van
sluiting van ondernemingen, zoals gewijzigd bij art. 16 van de wet van 12 april
1985 en van artikel 4 van de wet van 12
april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de ingeval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met· de uitbetaling van een
overbruggingsvergoeding,
«

doordat het arbeidshof het hoger beroep van eiseres in cassatie ontvankelijk
doch ongegrond heeft verklaard op
grond van de overwegingen dat " in casu
(... ) zich de betwisting (situeert) nopens
de vraag of een werknemer recht heeft
op een vergoeding wegens ontslag, de zogenaamde sluitingsvergoeding, wanneer
hij geniet van of aanspraak kan maken
op een overbruggingsvergoeding. Krachtens artikel 4, zevende lid, van de Sluitingswet 1966 (... ) de vergoeding wegens
ontslag niet verschuldigd (is) aan de
werknemer die de overbruggingsvergoeding geniet bepaald bij artikel 4 van de
Sluitingswet 1985 waarbij het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting
van ondernemingen ontslagen werknemers belast wordt met de uitbetaling van
een overbruggingsvergoeding. De tekst
van artikel 4, zevende lid, van de Sluitingswet 1966 (... ) als volgt (is) gesteld:
" De vergoeding wegens ontslag is niet
verschuldigd aan de werknemer die de
overbruggingsvergoeding geniet bepaald
bij artikel 4 van de wet van 12 april 1985
... " "Genieten" (... ) niet gelijk te stellen
(is) met "recht hebben op" of "aanspraak kunnen maken op" een overbruggingsvergoeding. Daarenboven (... ) uit de
samenlezing van artikel 4·, zesde lid, van
de Sluitingswet 1966 met artikel 9 tweede lid, van zelfde wet (blijkt) dat het
Fonds verplicht is de vergoeding wegens
ontslag te betalen wanneer de werkgever
nalaat deze te betalen binnen de vijftien
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dagen volgend op de beeindiging van de
overeenkomst. De vergoeding wegens
ontslag (... ) dus, krachtens de Sluitingswet 1966, automatisch (dient) te worden
betaald door het Fonds zonder dat de
werknemer verplicht is hiervoor een
aanvraag in te dienen. Daarentegen
staat dat de werknemer, die wenst de betaling van de overbruggingsvergoeding
te bekomen, krachtens artikel 11 van de
Sluitingswet 1985, verplicht is een verzoek tot betaling in te dienen bij het
Fonds, wat hem vrij staat a! dan niet te
doen. Wanneer de werknemer (...) aan
het indienen van een verzoek tot betaling van de overbruggingsvergc:ieding
(verzaakt) (... ), er geen verbod tot uitbetaling (is) van de vergoeding wegens ontslag voorzien in de Sluitingswet 1966. Zowel in de voorbereidende werken als in
het advies nummer 657 van het Nationale Arbeidsraad (... ) de stelling (werd)
gehuldigd dat de werknemer geen keuzerecht heeft tussen de sluitingspremie en
de overbruggingsvergoeding. Dit (... )
geen afbreuk (doet) aan de in de Sluitingswetten voornoemde opgenomen bepalingen waaruit de ke).lzemogelijkheid
"blijkt "; en het Arbeidshof aldus heeft beslist, dat de sluitingspremie, gelet op de
voornoemde tekstargumenten kan worden toegekend en dat verweerder in cassatie in zoverre de overbruggingsvergoeding reeds effectief zou uitbetaald zijn
maar recht heeft op het verschil tussen
de sluitingsvergoeding en de overbruggingsvergoeding,
terwijl de sluitingsvergoeding overeenkomstig art. 4, lid 7 van de wet van 28
juni 1966 niet verschuldigd is aan de
werknemer, die de overbruggingsvergoeding bepaald bij art. 4 van de wet van 12
april 1985 geniet; art. 4, lid 7 van de wet
van 28 juni 1966 door art. 16 van de wet
van 12 april 1985 werd gewijzigd; de memorie van toelichting en meer in het bijzonder de commentaar bij de wijzigende
bepaling, die toen nog in de ontwerptekst was opgenomen, (i.e. bij art. 17 van
de ontwerptekst) de stelling huldigde dat
de werlmemer geen recht van keuze tussen de sluitings- en de overbruggingsvergoeding had, wat in het bestreden arrest
(biz. 5) uitdrukkelijk wordt bevestigd, in
deze voorbereidende werken o.m. wordt
verduidelijkt en benadrukt dat de vasttelling van het recht op een overbruggingspensioen de voorafgaande betaling
van de sluitingsvergoeding onrechtmatig
maakt en het Fonds het recht heeft om
aldus onrechtmatig betaalde sluitingsvergoedingen terug te vorderen; de Arbeids-
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raad in haar advies nr. 916 d.d. 16 mei
1990 nogmaals benadrukte dat de sluitingswetgeving ten onrechte de indruk
zou kunnen wekken dat de werkgever
een keuzerecht had tussen de sluitingsen de overbruggingsvergoeding, terwijl
zulks niet het geval was; de bedoeling
van de wetgever immers was het nadeel
van de werknemers bij ontslag al dan
niet gevolgd door overname van de onderneming voor zoveel mogelijk te compenseren door een opzeggings- en een
sluitingsvergoeding (enkel) voor de niet
overgenomen werknemers en een overbruggingsvergoeding voor de overgenomen wer knemers; de wetgever der halve
geenszins de bedoeling of de wil heeft
gehad aan de werknemer ter zake een
keuzerecht te verlenen, zodat het bestreden arrest door te beslissen dat verweerder in cassatie wel een recht op keuze
had tussen de sluitingspremie en de
overbruggingsvergoeding en hem naar
zijn keuze een sluitingsvergoeding kon
worden toegekend ofschoon hij recht op
een overbruggingsverg0eding had de artikelen 4, meer in het bijzonder 4, lid 7
van de wet van 28 juni 1966 en 4 van de
wet van 12 april 1985 heeft miskend »;

Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 28 juni 1966 betreffende de
schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, de voorwaarden vaststelt die een werknemer moet vervullen om aanspraak
te kunnen maken op de sluitingsvergoeding wegens ontslag; dat het zevende lid ervan bepaalt : « De vergoeding wegens ontslag is niet verschuldigd aan de werknemer die de
overbruggingsvergoeding geniet, bepaald bij artikel 4 van de wet van 12
april 1985 (... ) »;
Overwegende dat uit de wordingsgeschiedenis van de wet van 12 april
1985, waarbij het Sluitingsfonds belast wordt met de uitbetaling van
een overbruggingsvergoeding, blijkt
dat de strekking van de ingevoerde
regeling erin bestaat dat een overgenomen werknemer, die de voorwaarden vervult om aanspraak te maken
op een overbruggingsvergoeding,
geen recht meer kan doen gelden op
de sluitingsvergoeding en mitsdien
niet vrij tussen die twee vergoedingen kan kiezen;

Nr. 147

Overwegende dat de wetgever in
voormeld artikel 4, zevende lid, met
de termen « de werknemer die de
overbruggingsvergoeding geniet » de
werknemer heeft bedoeld die de
voorwaarden vervult om aanspraak
te maken op de overbruggingsvergoeding; dat deze bepaling dientengevolge inhoudt dat het Sluitingsfonds aan de hand van de door de
werkgever overgemaakte informatie,
na te hebben vastgesteld dat het' om
een sluiting van een onderneming
gaat en in de omstandigheden als
bepaald in artikel 9 van de Sluitingswet, uit eigen beweging en zonder initiatief van de werknemer, de
sluitingsvergoeding dient uit te betalen, voor zover de werknemer niet
de voorwaarden vervult om aanspraak te hebben op een overbruggingsvergoeding;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 11 van de wet van 12 april
1985, het verzoek tot betaling van de
overbruggingsvergoeding bij het
Fonds ingediend wordt op initiatief
van de werknemer; dat dit verzoek
enkel een procedurevereiste is tot
het opvorderen van de overbruggingsvergoeding en geen van de in
de artikelen 4, 5, 6 en 7 van die wet
bepaalde voorwaarden uitmaakt om
aanspraak te kunnen rnaken op de
overbruggingsvergoeding;
Overwegende dat de appelrechters
dientengevolge de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen schenden door te oordelen dat « wanneer
de werknemer verzaakt aan het indienen van een verzoek tot betaling
van de overbruggingsvergoeding (... ),
er geen verbod (is) tot uitbetaling
van de vergoeding wegens ontslag,
voorzien in de Sluitingswet van
1966 »;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van die
arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
18 november 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
procureur-generaal - Advocaat : mr.
Simont.

Nr. 148
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KAMER -

20 november 1991

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTVERSCHEIDENE DADERS HELING VAN
VOORWERPEN AFKOMSTIG VAN EEN DIEFSTAL - SCHADE - ALGEHELE VERGOEDING
- VEREISTEN.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter de heler van
een deel van de gestolen voorwerpen
tot algehele vergoeding van de door de
bestolene geleden schade veroordeelt,
zonder daarbij vast te stellen dat de
samenlopende fouten van de daders
van afzonderlijke misdrijven elk tot de
volledige schade hebben bijgedragen
(1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(MOUSTAQUIM T. SOCIALE VOORZORG C.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9101)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

(1) Cass., 10 mei 1989, A.R. nr. 7346 (A.C.,
1988-89, nr. 513).
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, enerzijds, de telastlegging van zware diefstal die op 24 september 1989 te Herstal werd gepleegd en
waarbij onder meer diverse kledingstukken, lederen portefeuilles en documenten
ter waarde van ten minste 1.113.000
frank werden gestolen ten nadele van
Carusone Angelina en Sanchez Chico
Monserrat, niet bewezen verklaart ten
aanzien van eiser, andcrzijds, het hem
ten laste gelegde feit dat hij tussen 23
september 1989 en 7 oktober 1989, te
Luik, samen met een medebeklaagde,
onder meer twee broeken en een riem
heeft geheeld ten nadele van Carusone
Angelina en Sanchez Chico Monserrat,
tegen hem bewezen verklaart; dat het arrest daarna beslist dat eiser gehouden is
tot algehele vergoeding van de schade
van de burgerlijke partij, verzekeraar
van Carusone Angelina en Sanchez Chico Monserrat, en hem veroordeelt tot betaling van de door de burgerlijke partij
gevorderde provisionele vergoedingen op
de enkele grond dat « beklaagde, door de
fout die hij samen met anderen heeft begaan, namelijk de heling van aile in de
Magasin Montange te Herstal gestolen
voorwerpen of van een dee! ervan, heeft
bijgedragen tot de schade van de exploitanten Carusone en Sanchez "•
terwijl het arrest eiser ten onrechte
veroordeelt tot algehele vergoeding van
de door de burgerlijke partij ten gevolge
van de diefstal geleden schade; de heling
niet de algehele schade van de burgerlijke partij kan hebben veroorzaakt, aangezien het oorzakelijk verband tussen
het misdrijf heling en de schade ontbreekt; de rechter immers de persoon die
sommige van de gestolen voorwerpen
heeft geheeld, niet kan veroordelen tot
algehele vergoeding van de schade van
de bestolene, tenzij hij vaststelt dat er
een noodzakelijk verband bestaat tussen
de fout van de heler en de schade, met
andere woorden dat de schade, zoals zij
zich in concreto voordoet, zonder die fout
niet zou zijn ontstaan; het bestreden arrest vaststelt dat de tegen eiser bewezen
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verklaarde heling van gestolen voorwerpen enkel betrekking heeft op twee braeken en een riem; het niettemin eiser veroordeelt tot algehele vergoeding van de
door de diefstal veroorzaakte schade,
zonder vast te stellen dat de schade, zonder de fout van eiser, zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij te dezen bestaat; het arrest dus niet naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek) en evenmin regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest, na de
op 24 september 1989 te Herstal ten
nadele van Carusone Angelina en
Sanchez Chico Monserrat (Magasin
Montange) gepleegde zware diefstal
van onder meer diverse kledingstukken ter waarde van ten minste
1.113.000 frank niet bewezen te hebben verklaard ten aanzien van eiser,
te diens aanzien wel bewezen verklaart dat hij « tussen 23 september
1989 en 7 oktober 1989, te Luik, samen met een medebeklaagde onder
meer twee broeken en een riem
heeft (geheeld) ten nadele van Carusone Angelina en Sanchez Chico
Monserrat (Magasin Montange) »,
en eiser veroordeelt tot algehele vergoeding van de door de burgerlijke
partij geleden schade, zijnde tot een
bij wijze van provisionele vergoeding gevorderd bedrag van 600.000
frank, op grond « dat (eiser), door de
fout die hij samen met anderen
heeft begaan, door in het Magasin
Montange te Herstal gestolen voorwerpen geheel of ten dele te helen
tot de schade van de exploitanten
Carusone en Sanchez heeft bijgedragen »;
Overwegende dat het arrest, nu
het niet vaststelt dat de ten aanzien
van eiser en een medebeklaagde bewezen verklaarde helingen betrekking hadden op alle gestolen voorwerpen of dat de plegers van de
diefstal en de heling door hun handelingen ieder hebben bijgedragen
tot de volledige schade, en de beslis-

Nr. 149

sing niet naar recht verantwoordt
door de enkele hierboven weergegeven overweging;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
op burgerlijk gebied veroordeelt tot
betaling van een provisionele vergoeding van 600.000 frank aan de
burgerlijke partij Sociale Voorzorg
en hem tevens verwijst in de kosten
van beide instanties; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van de kosten
en verweerster in de andere helft;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 november 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Ph. Evrard en V. Bastiaen,
Luik.

Nr. 149
2e KAMER - 20 november 1991

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN TUSSEN RAADKAMER EN
CORRECTIONELE RECHTBANK - AARD VAN
HET MISDRIJF - NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VONNIS HOUDENDE ONBEVOEGDVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERDACHTE IN HECHTENIS VERWIJZING NAAR DE ANDERS SAMENGESTELDE RAADKAMER.
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Wanneer de raadkamer, na aanneming
van verzachtende omstandigheden,
verdachten naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen wegens een
misdaad die door het onderzoeksgerecht niet kan worden gecorrectionaliseerd, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard, regelt het Hoi
het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en, wanneer het vaststelt dat een van de verdachten nag altijd gehecht is, verwijst
het de zaak naar dezelfde, doch anders
samengestelde raadkamer (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
IN ZAKE DE KAYA E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9416)

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
dat op 10 oktober 1991 is ingediend
door de procureur des Konings te
Charleroi en waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd;
Overwegende dat vooralsnog geen
enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de beschikking van
de raadkamer en dat het vonnis van
de correctionele rechtbank in kracht
van gewijsde is gegaan; dat de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil van rechtsmacht
doet ontstaan dat de loop van het
gerecht belemmert;
(1) Cass., 28 april 1982, A.R. nr. 2278 (A.C.,
1981-82, nr. 508) met voetnoot 1, biz. 1057; 4
nov. 1987, A.R. nr. 6285 (ibid., 1987-88, nr. 143);
zie Cass., 30 mei 1989, A.R. nr. 3395 (ibid.,
1988-89, nr. 556) met voetnoot 2 R.D., inz. biz.
1146, 2e kol., en 1147, 1e kol.
Door de zaak naar dezelfde, maar anders samengestelde raadkamer en niet naar de kamer
van inbeschuldigingstelling te verwijzen, wijkt
het Hof om praktische redenen af van zijn gewone rechtspraak, wanneer de verdachte, nadat de beschikking van de raadkamer teniet is
gedaan, aileen nog krachtens het tegen hem
tijdens het onderzoek verleende bevel tot aanhouding in hechtenis blijft. Het geannoteerde
arrest is in zoverre van belang dat het Hof na
de inwerkingtreding van de Wet Voorlopige
Hechtenis 1990 zijn vroegere rechtspraak
handhaaft.
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Overwegende dat de aan de drie
beklaagden sub I ten laste gelegde
feiten krachtens de artikelen 471,
472 en 473 van het Strafwetboek
worden gestraft met levenslange
dwangarbeid; dat artikel 2, tweede
lid, van de wet van 4 oktober 1867
op de verzachtende omstandigheden, gewijzigd bij de wet van 6 februari 1985, bepaalt dat, als het gaat
om een misdaad bedoeld bij artikel
472 van het Strafwetboek die met
toepassing van artikel 473 van hetzelfde wetboek met levenslange
dwangarbeid wordt gestraft, verwijzing naar de correctionele rechtbank alleen mag worden bevolen,
wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft dan een blijvende
fysieke of psychische ongeschiktheid; dat die feiten derhalve niet
wettig kunnen worden gecorrectionaliseerd wanneer zij hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij het valledig verlies van het gebruik van een
orgaan, hetzij een zware verminking
ten gevolge hebben;
Overwegende dat dat aile de beklaagden ten laste gelegde feiten samenhangend schijnen te zijn;
Overwegende dat Sait Kaya nog
altijd in hechtenis was op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis op 13 september 1991;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 7 juni 1991 van
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Charleroi; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar de anders samengestelde
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi.
20 november 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Advocaat:

mr. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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Nr. 150
2•

KAMER -

20 november 1991

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING AAN HET ONDERZOEKSGERECHT
OVERGELEGD DOSSIER - VOLLEDIG DOSSIER.

Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grand bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis, moet
in beginsel uitspraak doen op basis
van het volledige dossier (1); niet naar
recht verantwoord is het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelJing stukken die op een vroegere terechtzitting bij het dossier zijn gevoegd en niet aan de verdediging
werden overgelegd, buiten het beraad
heeft gehouden. (Art. 30, §§ 2 en 4 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
(ROUSSEAU)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9490)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 150

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 8 november 1991 van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, erop wijst dat « op ondervraging door de voorzitter, verdachte
noch haar raadsman om verdaging
van de zaak hebben verzocht, zoals
voorgesteld door de voorzitter, om
de verdediging beter te kunnen
voorbereiden »;
Dat het arrest omschrijft dat « het
hof (van beroep), kamer van inbeschuldigingstelling, vaststelt ... dat
de stukken, die bij het dossier waren gevoegd op de terechtzitting van
6 november 1991, op het tijdstip
waarop het uitspraak moest doen
over de stand van de voorlopige
hechtenis van een medeverdachte,
niet zijn overgelegd aan · (eiseres)
wat haar verdediging betreft »;
Dat het hof (van beroep), kamer
van inbeschuldigingstelling, nu het
die stukken buiten het beraad houdt
op grond dat « behalve met scherrding van het recht van verdediging
van (eiseres), het hof (van beroep),
kamer van inbeschuldigingstelling,
geen acht (mag) slaan op die stukken wat (eiseres) betreft », de hierboven
aangewezen
bepalingen
schendt;

Over het ambtshalve ·aangevoerde middel: schending van artikel 30, §§ 2 en 4,
van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis :

Overwegende dat, krachtens de bovengenoemde bepalingen van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, het gerecht dat
over het hoger beroep beslist, uitspraak doet rekening houdend met
de omstandigheden van de zaak op
het ogenblik van zijn uitspraak en
bijgevolg in de regel uitspraak doet
op basis van het volledige dossier;
(1) Cass., 8 jan. 1991, A.R. nr. 5199 (A.C.,
1990-91, nr. 232).

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
door eiseres aangevoerde middel,
dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep, te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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20 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. de Beco, Brussel.

tenaar van het Ministerie van Financien opgemaakt proces-verbaal, dat
bewijs oplevert zolang het tegendeel
niet is bewezen, blijkt dat de bepalingen van het B.T. W.-wetboek zijn overtreden en dat het " de verschuldigdheid van de belasting of van een
geldboete » kan aantonen, zonder dat
het bestuur noodzakelijk toepassing
behoeft te maken van de in art.
66 van voormeld wetboek bepaalde
procedure inzake ambtshalve aanslag.
(Artt. 59 en 85 B.T.W.-wetboek.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. LE BONAPARTE B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)
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(A.R. nr. 9019)
1•

KAMER -

21 november 1991

1° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE-

DE

TOEGE-

BEWIJSMIDDELEN
EN CONTROLEMAATREGELEN - RECHT VAN
DE ADMINISTRATIE OM TOEPASSING TE MAKEN VAN DE PROCEDURE INZAKE AMBTSHALVE AANSLAG - BEGR!P.

2° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

VERVOLGINGEN

EN GEDINGEN RECHT VAN HET BESTUUR OM EEN DWANGBEVEL UIT TE VAARDIGEN - VOORWAARDEN.

to Wanneer een belastingplichtige de in
art. 50, § 1, 3", B.T. W.-wetboek bedoelde aangifte niet heeft ingediend, in gebreke is gebleven de door of ter uitvoering van dit wetboek voorgeschreven
verplichtingen inzake het houden, het
uitreiken, het bewaren of het voorleggen ter inzage van boeken of stukken
na te komen, kan hem, zonder dat dit
verplicht is, door of vanwege de minister van Financien ambtshalve een aanslag worden opgelegd tot beloop van
de belasting die verschuldigd is over
het vermoedelijk bedrag van de handelingen die hij heeft verricht gedurende
de maand of de maanden waarop de
overtreding betrekking heeft. (Art. 66,
eerste lid, B.T.W.-wetboek.)
2°

De met invordering van de belasting
over de toegevoegde waarde belaste
ambtenaar kan een dwangbevel uitvaardigen, zodra uit een door een amb-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1987
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 59, inzonderheid § 1, 66, inzonderheid eerste lid, 67 en 85 van de wet van
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek
van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde,
doordat het arrest het verzet van verweerster tegen het dwangbevel van 14
juni 1976 betreffende de belasting over
de toegevoegde waarde ten belope van
111.140 frank, die zij over het jaar 1974
verschuldigd is, alsmede de geldboeten,
de interest en de kosten wegens niet-betaling van die belasting, gegrond verklaart en beslist dat dit dwangbevel nietig en zonder gevolg is, op grond : « dat
de onregelmatigheden die zijn vastgesteld in het proces-verbaal van 3 juni
1976 (waarop het dwangbevel is gegrond)
een reden waren tot toepassing van de
bepalingen van artikel 66, eerste en
tweede lid, van het wetboek, dat de regeling van de procedure inzake ambtshalve
aanslag inhoudt; ... dat uit het procesverbaal blijkt dat het dagboek van de
ontvangsten dat ... is overgelegd, niet
was gehouden in overeenstemming met
de bepalingen van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969; dat
ambtshalve een aanslag wordt opgelegd
wanneer de belastingplichtige in gebreke
is gebleven ... de door of ter uitvoering ·
van dit wetboek voorgeschreven verplichtingen inzake het houden .. . van boeken
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of stukken na te komen; dat de procedure inzake ambtshalve aanslag door het
bestuur niet in acht is genomen; dat er
noch voorgesteld noch beslist is ambtshalve een aanslag op te leggen »,

terwijl artikel 66, eerste lid, van het
B.T.W.-wetboek bepaalt dat « wanneer
een belastingplichtige, om welke reden
ook, de in artikel 50, § 1, bedoelde aangifte niet heeft ingediend, geheel of ten
dele in gebreke is gebleven de door of
ter uitvoering van dit wetboek voorgeschreven verplichting inzake het houden
... van boeken of stukken ... na te komen,
hem door of vanwege de minister van Financien ambtshalve een aanslag kan
worden opgelegd tot beloop van de belasting die verschuldigd is over het vermoedelijk bedrag van de handelingen die hij
heeft verricht gedurende de maand of de
maanden waarop de overtreding betrekking heeft »; dat het door de wetgever
gebruikte woord « kunnen >> erop wijst
dat de ambtshalve opgelegde aanslag
!outer een mogelijkheid en geen verplichting is; dat niettegenstaande die bevoegdheid, overeenkomstig artikel 59,
§ 1, eerste lid, van het B.T.W.-wetboek,
« volgens de regelen en door aile middelen van het gemene recht, getuigen en
vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven, door de
processen-verbaal van de ambtenaren
van het ministerie van Financien, overtredingen van de bepalingen (van bedoeld) wetboek en van de ter uitvoering
ervan gegeven regelen, alsmede feiten
die de verschuldigdheid van de belasting
of een geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, ook en altijd
door het bestuur kunnen bewezen worden >>; dat volgens § 1, tweede lid, van
dat zelfde artikel « de processen-verbaal
bewijs opleveren zolang het tegendeel
niet is bewezen >>; ingevolge de ambtshalve opgelegde aanslag waarvan sprake is
in artikel 66, en die is bedoeld als
hulpmidde! in geval van een eventuele
ontoereikendheid van de bewijsmiddelen
waarover het bestuur krachtens artikel
59, § 1, beschikt, de bewijslast inzake de
verschuldigdheid van de belasting wordt
opgekeerd, zodat dit bewijs niet meer behoeft te worden geleverd door het bestuur dat de aanslag oplegt, maar we!
door de belastingplichtige die, indien hij
het bedrag van de ambtshalve opgelegde
aanslag betwist, overeenkomstig artikel
67, eerste lid, van het B.T.W.-wetboek,
moet bewijzen dat deze aanslag overdreven is; uit de enkele vaststelling van een
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onregelmatigheid in het houden van de
boeken en van de mogelijkheid om in dit
geval de uitzonderlijke procedure van
een ambtshalve aanslag toe te passen,
de rechter niet kon afleiden dat het bestuur verp!icht was die wijze van aanslag toe te passen, noch dat het zulks
had gedaan; uit het op 14 juni 1976 aan
verweerster betekende dwangbevel blijkt
dat de belasting is vastgesteld op grand
van het op 3 juni 1976 door een ambtenaar van het Ministerie van Financien
opgemaakte proces-verbaal behelzende
zijn vaststellingen bij een controle van
de boeken van verweerster, en waarin
onder meer het bedrag voorkomt van het
omzetcijfer volgens een als dagboek van
ontvangsten gebruikte agenda; dat
dwangbevel dus, overeenkomstig artikel
85 van het B.T.W.-wetboek, door de met
invordering belaste ambtenaar is uitgevaardigd op basis van de bewijsmiddelen
- te weten het proces-verbaal van 3 juni
1976 en de als dagboek van ontvangsten
gebruikte agenda - waarover het bestuur krachtens artikel 59, § 1, van het
B.T.W.-wetboek beschikt om de verschuldigdheid van de belasting aan te tonen;
dat het niet noodzakelijk diende te worden uitgevaardigd op grond van een
ambtshalve aanslag die de gewestelijk
directeur van de B.T.W.-administratie of
de door hem aangewezen hoofdcontroleur << kon >> opleggen overeenkomstig artikel 66, eerste lid, van het B.T.W.-wetboek en artikel 2 van het koninklijk
besluit nr. 9 van 12 maart 1970 inzake de
ambtshalve opgelegde aanslag, aangezien voormeld artikel 85 de mogelijkheid
tot vervolging bij wege van een dwangbevel niet beperkt tot de invordering van
de volgens de uitzonderlijke procedure
inzake ambtshalve aanslag vastgestelde
belasting; zodat het arrest dat beslist dat
het dwangbevel van 14 juni 1976 noodzakelijk moet gegrond zijn op een ambtshalve aanslag waarvan de procedure van
artikel 67, tweede lid, van het Wetboek
van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde voorafgaat, zonder rekening te
houden met het feit dat de aanslag door
het bestuur vastgesteld was - en mocht
worden vastgesteld - op basis van een
krachtens artikel 59, § 1, van voormeld
wetboek toegestaan bewijsmiddel, alsmede met het feit dat de op die basis vastgestelde aanslag aanleiding kon geven
tot vervolging bij wege van het op 14 juni 1976 betekende dwangbevel, de in het
middel
aangewezen
wetsbepalingen
schendt (schending van de artikelen 59,
inzonderheid, § 1, 66, inzonderheid het
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eerste lid, 67 en 85 van de wet van 3 juli
1969 tot invoering van het B.T.W.-wetboek}:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het dwangbevel dat op 14
juni 1976 tegen verweerster is uitgevaardigd door de met de invordering
van de B.T.W. belaste ambtenaar,
steunt op een proces-verbaal van 3
juni 1976 opgesteld wegens overtreding van artikel 100 van de wet van
3 juli 1969 tot invoering van het
Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en ook wegens het niet bijhouden in 1974 van
het dagboek van ontvangsten; dat
het erop wijst dat, krachtens artikel
59 van die wet, het proces-verbaal
een van de bewij smiddelen is waarover het bestuur beschikt om overtredingen van alle desbetreffende
wets- en verordeningsbepalingen
aan te tonen alsmede feiten die van
<< de verschuldigdheid » van de belasting of van een geldboete doen
blijken of daartoe bijdragen, maar
dat de in dit proces-verbaal vastgestelde onregelmatigheden een reden
waren tot toepassing van << de bepalingen van artikel 66, eerste en
tweede lid, (van voormeld) wetboek,
dat de regeling van de procedure inzake de ambtshalve opgelegde aanslag inhoudt », en dat die procedure
door het bestuur niet in « acht is genomen », zodat << het dwangbevel
van 14 juni 1976 geen gevolg kon
hebben »;
Overwegende dat, zoals in artikel
66, eerste lid, van die wet van 3 juli
1969 wordt bepaald, wanneer een
belastingplichtige, om welke reden
ook, de in artikel 50, § 1, 3°, van dezelfde wet bedoelde aangifte niet
heeft ingediend of geheel of ten dele
in gebreke is gebleven de door het
B.T.W.-wetboek of ter uitvoering
daarvan voorgeschreven verplichtingen inzake het houden, het uitreiken, het bewaren of het voorleggen
ter inzage van boeken of stukken na
te komen, hem door of vanwege de
minister van Financien ambtshalve
een aanslag kan worden opgelegd
tot beloop van de belasting die ver-
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schuldigd is over het vermoedelijk
bedrag van de handelingen die hij
heeft verricht gedurende de maand
of de maanden waarop de onregelmatigheid betrekking heeft;
Overwegende dat uit voormeld artikel 66, eerste lid, niet valt af te leiden dat het bestuur verplicht is toepassing te maken van de procedure
inzake een ambtshalve aanslag,
wanneer ten name van de belastingplichtige een onregelmatigheid is
vastgesteld; dat krachtens artikel 59,
§ 1, van dezelfde wet van 3 juli 1969
overtredingen van de bepalingen
van het Wetboek over de Toegevoegde Waarde of de ter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten
die de verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, door het bestuur kunnen worden bewezen volgens de regelen en
door alle middelen van het gemene
recht, en onder meer door de processen-verbaal van de ambtenaren
van het Ministerie van Financien en
dat die processen-verbaal bewijs
opleveren zolang het tegendeel niet
is bewezen; dat artikel 85, § 1, eerste
lid, de met de invordering belaste
ambtenaar machtigt om in geval
van niet-betaling van de belasting,
de intrest, de administratieve geldboeten en het toebehoren, een
dwangbevel uit te vaardigen; dat
eruit volgt dat het bestuur, krachtens die artikelen 59 en 85, zodanig
dwangbevel kan uitvaardigen zodra
een proces-verbaal, dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen, van een ambtenaar van het
Ministerie van Financien blijkt dat
de bepalingen van de bedoelde wet
zijn overtreden en dat het << de verschuldigdheid van de belasting of
van een geldboete » kan aantonen,
zonder dat het bestuur noodzakelijk
toepassing behoeft te maken van de
in voormeld artikel 66 bepaalde procedure;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het verzet van verweerster tegen het dwangbevel van
14 juni 1976; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
21 november 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Delahaye.

1° Art. 6.1, E. V.R.M. bepaalt niet dat het
appelgerecht met eenparige stemmen
uitspraak moet doen wanneer het de
door de eerste rechter uitgesproken
straf verzwaart.
2° Er bestaat geen algemeen rechtsbe-

ginsel dat het tuchtrechtscollege in hager beroep verplicht om met eenparige
stemmen uitspraak te doen wanneer
het de door het rechtscollege in eerste
aanleg uitgesproken straf verzwaart.
3° en 4° Art. 211bis Sv. is eigen aan de .

strafrechtspleging; het heeft geen betrekking op de rechtspleging in tuchtzaken.

(NICOLAS T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9297)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 21 mei 1991 gewezen door de tuchtraad van beroep
van de balies van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te Brussel;
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KAMER -

21 november 1991

1° RECHTEN VAN DE MENS -

E.V.R.M.
- ART. 6.1 - HOGER BEROEP - APPELRECHTER VERZWAART DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF - EENSTEMMIGHEID NIET VEREIST DOOR DIE BEPALING.

(ALGEME2° RECHTSBEGINSELEN
NE) - TUCHTRECHTER IN HOGER BEROEP
VERZWAART DE DOOR DE EERSTE RECHTER
UITGESPROKEN STRAF - EENSTEMIVIIGHEID
NIET VEREIST
DOOR
EEN
ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL.

3° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN TUCHTRECHTER IN HOGER BEROEP VERZWAART DE DOOR DE EERSTE RECHTER U!TGESPROKEN STRAF - GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST.

4° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ART.
2llBIS, SV. - TOEPASSINGSGEBIED.

Over het middel: schending van de artikelen 2 van het Gerechtelijk Wetboek,
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, 211bis van het
Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
dat het tuchtrechtscollege verplicht om
met eenparige stemmen uitspraak te
doen wanneer het de door de eerste
rechter uitgesproken sanctie verzwaart,
doordat de bestreden beslissing, die de
schrapping van eiseres uitspreekt, de
door de eerste rechter uitgesproken
sanctie van schorsing van een jaar heeft
verzwaard zonder vast te stellen dat die
uitspraak met eenparige stemmen is gedaan,
terwijl de sanctie van schrapping
uiteraard een strafrechtelijk verbod is
waardoor eiseres het recht verliest om
haar beroep uit te oefenen; derhalve,
hoewel artikel 477 van het Gerechtelijk
Wetboek zonder meer bepaalt de voorzieningen in cassatie tegen de beslissingen
van de tuchtraad van beroep in de vor-
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men van de voorzieningen in burgerlijke
zaken geschieden, toch rekening moet
worden gehouden met artikel 2 van het
Gerechtelijk Wetboek en moet worden
overwogen dat in tuchtzaken, ter zake
van schorsing en schrapping, wetsbepalingen en rechtsbeginselen van toepassing zijn die onverenigbaar zijn met de
burgerrechtelijke bepalingen van dat
wetboek; de tuchtraad van beroep, gelet
op het specifiek strafrechtelijk karakter
van de tuchtsanctie, artikel 21lbis van
het Wetboek van Strafvordering had
moeten toepassen, dat bepaalt dat het
gerecht in hoger beroep alleen met eenparige stemmen van zijn leden de uitgesproken straffen kan verzwaren, of althans het in het middel aangewezen
algemeen rechtsbeginsel, dat in dat artikel wordt vastgelegd, en artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens, dat bepaalt dat
eenieder recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie, dat niet volledig zou zijn als de
appelrechters de door de eerste rechter
uitgesproken sanctie zouden kunnen verzwaren zonder vast te stellen dat ze allen met die beslissing hebben ingestemd;
de beslissing derhalve, nu zij die eenstemmigheid niet vaststelt, alle bepalingen evenals het rechtsbeginsel die in het
middel worden aangewe:aen, schendt :

Overwegende dat een tuchtrechtspleging, wanneer zij, zoals te dezen,
volgens het intern recht tot gevolg
heeft of kan hebben dat een advocaat tijdelijk of definitief het recht
wordt ontnomen om zijn beroep uit
te oefenen, een geschil betreft over
burgerlijke rechten en verplichtingen, zodat die advocaat recht heeft
op de waarborgen ingesteld bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden;
Dat evenwel de regel van de eenstemmigheid, wanneer het appelgerecht de door de eerste rechters uitgesproken straf verzwaart, niet begrepen is in de door dat artikel 6
bedoelde waarborgen; dat er evenmin een rechtsbeginsel bestaat dat
het tuchtrechtscollege verplicht met
eenparige stemmen uitspraak te
doen wanneer het de door het
rechtscollege in eerste aanleg uitge-

sproken sanctie verzwaart; dat, voor
het overige, artikel 2llbis van het
Wetboek van Strafvordering, dat eigen is aan de strafrechtspleging,
geen betrekking heeft op de rechtspleging in onderhavige zaak;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 november 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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KAMER -

21 november 1991

1° ARBITRAGEHOF -

MIDDEL WAARIN
EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF
VAN CASSATIE OM DE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF TE STELLEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

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

3° PREJUDICIEEL GESCHIL -

MIDDEL
WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN
ALS BEDOELD IN ART. 26 BIJZONDERE WET
ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE - BEGRIP.
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1°, 2° en 3° Wanneer voor het Hof van

Cassatie in een middel een vraag is
opgeworpen, als bedoeld in art. 26, § 1,
SO, Bijzondere Wet Arbitragehof, moet
het Hoi, in de regel, het Arbitragehof
verzoeken op die vraag uitspraak te
doen (1). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(S ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET
HOF VAN BEROEP TE ... )
ARREST ( Vel'taJing)

(A.R. nr. 9312)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 juli 1991 door
de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Bergen genomen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet,
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter
onafhankelijk en onpartijdig hoort te
zijn en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat de bestreden beslissing, die eiser als tuchtstraf de schriftelijke waarschuwing oplegt, de conclusie afwijst
waarbij hij in hoofdzaak de procureur-generaal bij het Hof van Beroep, te ... verzocht « zich ten aanzien van conclusienemer zonder rechtsmacht te verklaren »,
en die beslissing in hoofdzaak aldus verantwoordt : 1o de procureur-generaal kan,
luidens artikel 414, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, de onder hem
staande magistraten van het openbaar
ministerie als straf de waarschuwing, de
enkele censuur en de censuur met berisping kan opleggen; 2° de tuchtrechtsplegingen ten laste van de leden van de
rechterlijke orde betreffen geen geschil
over burgerlijke rechten en verplichtin(1) Zie Cass., 19 jan. 1989, A.R. nr. F 898 F
(A.C., 1988-89, nr. 295); 26 jan. 1990, A.R. nr.
6713 (ibid., 1989-90, nr. 327); 5 feb. 1990, A.R.
nr. M 510 F (ibid., 1989-90, nr. 344); 19 maart
1990, A.R. nr. M 503 F (ibid., 1989-90, nr. 434);
7 mei 1990, A.R. nr. M 519 F (ibid., 1989-90, nr.
520) met cone!. van adv.-gen. Leclercq, in Bull.,
en Pas., 1990, I, nr. 520, en 11 dec. 1990, A.R.
nr. 4823 (A.C., 1990-91, nr. 190).
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gen in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; 3° de tuchtrechtspleging tegen eiser vereist geen beslissing over de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvervolging in de zin van dezelfde bepaling, want, zo een tekortkoming aan
de ambtsplichten die een misdrijf kan
uitmaken onder toepassing valt van artikel 6.1, eiser kan te dezen geen handeling ten laste worden gelegd die een misdrijf kan uitmaken, inzonderheid een
handeling die onder toepassing valt van
de telastleggingen die respectievelijk
worden bepaald in de artikelen 257 van
het Strafwetboek en 227 van hetzelfde
wetboek; 4° het algemeen rechtsbeginsel
waarin het recht op een onafhankelijke
en onpartijdige rechter is vastgelegd, is
van toepassing op alle rechtscolleges,
ook op de rechtscolleges die uitspraak
moeten doen over een tuchtvordering,
maar is te dezen niet miskend, op
grond : dat « het tuchtonderzoek na een
klacht bij de minister van justitie door
de heer V... , advocaat-generaal bij
dat hof (van beroep) is verricht en, op
diens verzoek, door de procureur des
Konings te ... », dat « die magistraten, in het kader van hun onderzoek,
niet onderworpen waren aan het hierarchisch gezag van de procureur-generaal
en volledig vrij en autonoom konden optreden, zodat zij elk gegeven konden inwinnen en natrekken tot staving of ontkrachting van de grieven van de klager >>
en dat « aileen uit de omstandigheden
dat die magistraten hun onderzoeksopdracht van de procureur-generaal hadden ontvangen en dat de gerechtsbrief
door hem aan de vervolgde partij .was
gestuurd, nu daarin geen. oordeel over de
zaak werd uitgesproken, niet kan worden afgeleid dat de vervolgde magistraat
kon vrezen dat de procureur-generaal
niet met de vereiste onpartijdigheid zou
kunnen oordelen >>,

terwijl, eerste onderdeel, met toepassing van de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet, onder de leden van de rechterlijke orde geen enkel willekeurig onderscheid mag worden gemaakt met betrekking tot het recht om door een
onafhankelijke en onpartijdige rechter
tuchtrechtelijk beoordeeld te worden; zo
naar luid van de artikelen 411 en 412
van het Gerechtelijk Wetboek, de straf
van waarschuwing, enkele censuur en
censuur met berisping door de eerste
voorzitters van de hoven en door de
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voorzitters van de rechtbanken kan worden uitgesproken tegen de rechters, de
vervolgde magistraten in alle omstandigheden kunnen vragen om te verschijnen
voor de algemene vergadering van de hoven van beroep en de arbeidshoven, die
zitting houden met de elf oudste leden
van het hof, overeenkomstig de artikelen
348 en 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
voor de magistraten van het openbaar
ministerie daarentegen artikel 414 van
het Gerechtelijk Wetboek enkel bepaalt
dat de procureurs-generaal bevoegd zijn
om de straffen van waarschuwing, enkele censuur en censuur met berisping op
te leggen, zonder dat de magistraten die
tuchtrechtelijk worden vervolgd kunnen
vragen om voor een rechtscollege dat uit
verschillende leden bestaat te verschijne~; een dergelijke verschillende b~han
delmg van rechters en parketmaglstraten op geen enkele objectieve en redelijke rechtvaardiging berust, zodat artikel 414 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat de grondslag vormt van de bevoegdheid die verweerder te dezen uitoefent,
de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen en de non-discriminatie miskent (schending van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet);

mogelijkheid te bieden om voor een
rechtscollege dat uit verschillende
leden bestaat te verschijnen, de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet, nu
de tuchtrechtelijk vervolgde rechters, hoewel ze ingevolge de artikelen 411 en 412 van het Gerechtelijk
Wetboek door de voorzitters van de
rechtbanken of door de eerste voorzitters van de hoven van beroep of
van de arbeidshoven met dezelfde
tuchtstraffen kunnen worden gestraft, overeenkomstig de artikelen
348 en 426 van het Gerechtelijk Wethoek, kunnen vragen om te verschijnen voor de algemene vergadering
van de hoven van beroep of arbeidshoven, die zitting houden met elf
naar rangorde eerste leden? ».
21 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in dit middel
een prejudiciele vraag wordt opgeworpen als bedoeld in artikel 26, § 1,
van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof;
Nr. 154
1e

Om die redenen, houdt de uitspraak aan totdat het Arbitragehof
bij wijze van prejudiciele beslissing
uitspraak heeft gedaan over de volgende vraag: « Schendt artikel 414
van het Gerechtelijk Wetboek, door
aan de procureur-generaal bij het
hof van beroep de bevoegdheid te
verlenen om de onder hem staande
magistraten van het openbaar ministerie de tuchtstraffen van waarschuwing, enkele censuur en censuur met berisping op te leggen,
zonder de vervolgde magistraten de

KAMER -

21 november 1991

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - TUCHTZAKEN DERSCHEID.

GEZAG
EINDBESLISSING - ON-

2° CASSATIEMIDDELEN

MID DEL
WAARIN WETTELIJKE BEPALINGEN WORDEN
VERMELD ZONDER VERBAND MET DE AANGEVOERDE GRIEF - TUCHTZAKEN - ONTVANKELIJKHEID.

3° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN ORDE VAN ADVOCATEN - HOGER BEROEP
TEGEN EEN BESLISSING VAN EEN RAAD VAN
DE ORDE - ART. 1068 GER.W. - TOE TE PASSEN WETTELIJKE BEPALING.
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4° ADVOCAAT -

TUCHTRAAD VAN BEROEP
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - BESLISSING VAN DE TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN
DE ORDE VAN ADVOCATEN OP EEN HOGER
BEROEP VAN EEN RAAD VAN DE ORDE ART. 1068, GER.W. - TOE TE PASSEN WETTELIJKE BEPALING.

roep over de aan de raad van de Orde
voorgelegde geschillen uitspraak moet
doen (3). (Art. 1068 Ger.W.)
(D ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP TE ... )

ARREST ( vertaJing)

5° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP - PERKEN.

60 ADVOCAAT -

BESLISSING VAN EEN
RAAD VAN DE ORDE - HOGER BEROEP - DE·
VOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP- GRENZEN.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het middel,

dat zich alleen beroept op schending
van de artt. 23 tot 26 Ger. W. en waarbij het recht wordt betwist van een
tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten om kennis te nemen van
een definitief beslecht geschilpunt betreffende de ontvankelijkheid van een
vordering tot herziening van een beslissing, waarbij aan een advocaat een
tuchtmaatregel wordt opgelegd, aangezien zodanig middel geen betrekking
heeft op die bepalingen inzake rechterlijk gewijsde (1).
3° en 4° De bepalingen van art. 1068
Ger. W. luidens welke hager beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil
zelf aanhangig maakt bij de rechter in
hager beroep, zijn van toepassing op
het hager beroep tegen een beslissing
van een tuchtraad van de Orde van
Advocaten, dat voor de tuchtraad van
beroep van die Orde is gebracht (2).
(Artt. 2 en 1068 Ger.W.)
5° en 6° .Het hager beroep tegen een

tuchtrechtelijke beslissing van een
raad van de Orde van Advocaten
maakt wei de zaak zelf bij de tuchtraad van beroep aanhangig, maar de
betrokken advocaat en de procureurgeneraal moeten tach de perken bepalen waarbinnen de tuchtraad van be(1) Zie Cass., 28 april 1988, A.R. nr. 8022
(A.C., 1987-88, nr. 523).
(2) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1327).

(A.R. nr. 9320)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 10 juni 1991 gewezen door de tuchtraad van beroep
van de balies van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 2, 23, 24, 25, 26, 1068, 1138,
inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat de beslissing van de tuchtraad
van beroep eisers vordering tot herziening niet ontvankelijk verklaart,
terwijl de tuchtraad van beroep van de
Orde van Advocaten van de balie van
N... in zijn beslissing van 12 oktober
1990 die vordering ontvankelijk heeft
verklaard; dat eiser tegen die beslissing
in hager beroep is gekomen, maar enkel
in zoverre deze niet heeft aangenomen
dat er een nieuw feit bestaat dat een reden is om eisers verzoek tot herziening
ontvankelijk te verklaren; noch uit. de
stukken van het dossier, noch uit de inhoud van de appelbeslissing blijkt dat de
procureur-generaal een hoofdberoep of
een incidenteel beroep zou hebben ingesteld tegen de beslissing van de tuchtraad van de balie van N... de beslissing van de tuchtraad van de balie van
N... dus in kracht van gewijsde is gegaan, in zoverre zij eisers vordering tot
herziening ontvankelijk heeft verklaard;
de appelrechters geen uitspraak mogen
doen over een geschil waarin de rechter
in eerste aanleg een beslissing met
kracht van gewijsde heeft gewezen; door
de partijen, bij wege van het hoofdberoep of het incidenteel beroep de perken
moeten worden bepaald waarbinnen de
appelrechter uitspraak moet doen over
de aan de eerste rechter voorgelegde geschillen; die regels toepasselijk zijn op
de tuchtra~en van beroep van de Orde
(3) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1327),
en 8 juni 1989, A.R. nr. 8329 (ibid., 1988-89, nr.
577).

Nr. 154

HOF VAN CASSATIE

van Advocaten; de bestreden beslissing
volgens welke eisers vordering tot herziening niet ontvankelijk was, derhalve,
zowel de gevolgen van eisers hager beroep (schending van artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek), als het gezag van
gewijsde van de niet betwiste beschikkingen van de beroepen beslissing miskent (schending van de artikelen 23, 24,
25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek)
en uitspraak doet over niet gevorderde
zaken (artikel 1138, inzonderheid 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat, enerzijds, eiser
niet nader bepaalt hoe artikel 97
van de Grondwet is geschonden;
Overwegende dat, anderzijds, eiser op basis van de artikelen 23 tot
28 van het Gerechtelijk Wetboek betoogt dat de bestreden beslissing de
vordering tot herziening niet ontvankelijk kon verklaren, zonder
daarbij het gezag van gewijsde te
miskennen van de beslissing van de
raad van de Orde van Advocaten,
volgens welke die vordering oni-vankelijk was;
Overwegende dat die grief in werkelijkheid neerkomt op een betwisting van het recht van de tuchtraad
van beroep om kennis te nemen van
de zaak over de ontvankelijkheid
van de vordering en derhalve geen
betrekking heeft op de aangevoerde
artikelen;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat aitikel 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek in beginsel van toepassing is op het hoger
beroep tegen een beslissing in tuchtzaken;
Overwegende dat hoewel, luidens
voormeld artikel 1068, het hoger beroep tegen een tuchtrechtelijke beslissing van een raad van de Orde
van Advocaten de zaak zelf bij de
tuchtraad van beroep aanhangig
maakt, de betrokken advocaat en de
procureur-generaal bij wege van het
hoofdberoep of het incidenteel beroep de perken moeten bepalen
waarbinnen de tuchtraad van be-
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roep over de aan de raad van de Orde voorgelegde geschillen uitspraak
moet doen;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de procureurgeneraal, gehoord in zijn advies,
van oordeel was « dat er geen reden
was tot herziening bij ontstentenis
van een nieuw feit »; dat eruit volgt
dat de magistraat van het openbaar
ministerie vorderde dat de bestreden beslissing zou worden bevestigd, zonder dat ze zou worden gewijzigd, « voor zover zij de vbrdering ontvankelijk heeft verklaard »;
Dat eiser bij conclusie vroeg dat
hij van alle tuchtrechtelijke vervolging zou worden ontslagen;
Dat de tuchtraad van beroep die
van de vordering geen kennis had
genomen derhalve geen uitspraak
heeft kunnen doen over de ontvankelijkheid ervan, zonder daarbij artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek te schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie zou kunnen leiden, vernietigt de bestreden beslissing, behalve
in zoverre zij het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de
kosten van dit geding ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de tuchtraad van beroep
van de balies van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te ... , anders samengesteld.
21 november 1991 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Simont.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN SLAGPROCEDURE -

AANAANSLAGTERMIJNEN.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN.

1o en 2° De belasting of de aanvullende

belasting op de inkomsten mag worden vastgesteld, zelfs nadat de in art.
259 W.LB. bepaalde termijn is verstreken, onder meer ingeval bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare
inkomsten niet werden aangegeven in
de loop van vijf jaar v66r het jaar
waarin de administratie kennis krijgt
van die gegevens; het rechtscollege
waarbij de betwisting aanhangig is,
stelt aan de hand van de gegevens van
de zaak, in feite vast op welke datum
het bestuur van de bewijskrachtige gegevens kennis heeft gekregen. (Art.
263, § 1, 4o, W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ENTREPRISE DANNEVOYE B.V.B.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1111 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1990 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 263, § 1, 4°, en § 2, 4°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest beslist dat het bestuur bij de lezing alleen al van de belastingaangifte voor het aanslagjaar 1982
en van de bijgevoegde stukken kennis
kon hebben van de wijziging door de
B.T.W.-dienst, dat immers, terwijl de
aangifte zelf op bladzijde 2, vak II, a en
b, de respectieve bedragen vermeldde
van 475.078 frank en van 78.000 frank,
zijnde niet-aftrekbare belastingen en
geldboeten, straffen en verbeurdverklaringen van allerlei aard, in bijlage 5 bij
die aangifte echter duidelijk vermeld
was: B.T.W.-regularisatie: 392.758 frank;
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andere belastingen : 95.379 frank; nalatigheidsinterest-regularisatie B.T.W. : 82.320
frank; dat de belastingaangifte waarvan
vermoed wordt dat zij juist en dus bewijskrachtig is, zelf alle gegevens inhield
om het bestuur over het geschilpunt in
te lichten; dat het bestuur der directe belastingen dus ten onrechte onderscheid
maakt tussen de afgifte van de belastingaangifte waardoor het geen « kennis »
zou krijgen in de zin van artikel 263 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en het nazien van die aangifte
waardoor het die « kennis » wel zou verkrijgen; het bestuur derhalve de aanvullende belasting binnen 12 maanden te
rekenen van 30 juni 1982, te weten de
datum van ontvangst van de aangifte
voor het aanslagjaar 1982, diende vast te
stellen, wat niet is gebeurd,

terwijl, eerste onderdeel, om van artikel 263, § 1, 4°, van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen toepassing te kunnen maken, het voldoende is dat « de bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van een der vijf jaren
v66r het jaar waarin de administratie
kennis krijgt van die gegevens >>; evenwei, volgens de voorbereiding van artikel
38 van de wet van 22 december 1977, te
weten het huidige artikel 263, § 1, 4°, en
§ 2, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen blijkt dat « die bepaling
slechts kan toegepast worden voor het
geval waarin de niet aangegeven inkomsten het gevolg zijn van « bewijskrachtige gegevens », zeals bij voorbeeld een
controle, een onderzoek, een schatting,
een scheidsrechterlijke uitspraak, een
minnelijke schikking, enz ... , « waarmee
de belastingplichtige heeft ingestemd »;
de belastingaangifte van de betrokkene,
in zoverre zij betrekking heeft op een
ander aanslagjaar dan het litigieuze, te
dezen het dienstjaar 1982, op zichzelf
geen bewijskrachtig gegeven is in de zin
van voormeld artikel 263, § 1, 4°, aangezien, ook al Ievert de aangifte bewijs op
zolang het tegendeel niet is bewezen, zij
enkel vermoed wordt juist te zijn en zij
zowel aan de betrokken belastingplichtige, als aan het bestuur slechts kan worden tegengeworpen voor de inkomsten
en de gegevens waardoor de over dat bepaald dienstjaar vast te stellen aanslag
kan worden beeinvloed en op grond
waarvan het bedrag van die aanslag kan
worden vastgesteld; zij eerst een onweerlegbaar bewijs kan opleveren als de
daarin vermelde inkomsten en gegevens
door het bestuur naar behoren zijn nage-
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zien; de aangifte voor het dienstjaar 1982
eerst op 4 januari 1984 is nagezien, zodat
die aangifte pas dan een bewijskrachtig
gegeven kan zijn in de zin van voormeld
artikel 263, § 1, 4°; zo de stelling van het
bestuur, volgens welke enkel het resultaat van de regularisatie door de B.T.W.
het bewijskrachtig gegeven oplevert,
dient te worden verworpen, de op 28 februari 1984 over het dienstjaar 1980 vastgestelde aanslag niettemin binnen de
termijn van 12 maanden te rekenen van
4 januari 1984 is vastgesteld, zodat er
van geen verval sprake is; het hof van
beroep dat beslist dat de ·aangifte voor
het dienstjaar 1982 vanaf haar ontvangst
een bewijskrachtig gegeven was en dat
de litigieuze aanslag binnen 12 maanden,
te rekenen van de dagtekening van die
aangifte diende te worden vastgesteld,
de in het middel aangewezen bepalingen
heeft geschonden;
tweede onderdeel, als de toepassingsvereisten van artikel 263 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen vervuld zijn, het bestuur tot belastingheffing verplicht is; het voor de toepassing
van § 1, 4°, van dat artikel 263 vereist,
maar voldoende is dat « er geen inkomsten werden aangegeven in een der vijf
jaren v66r het jaar waarin de administratie kennis krijgt van de bewijskrachtige gegevens >> en dat het zonder belang
is dat het gaat om inkomsten die de administratie heeft of had kunnen vaststellen aan de hand van alle controlemiddelen waarover zij beschikt; de door de
B.T.W. vastgestelde onjuistheid van het
omzetcijfer waarmee verweerster instemde pas op 16 januari 1984 ter kennis
van het bestuur der directe belastingen
is gebracht door toezending van de regularisatiestaat inzake B.T.W.; te dezen het
bestuur van de bewijskrachtige gegevens
kennis heeft gekregen toen het de regularisatiestaat van de B.T.W. heeft ontvangen, te weten op 16 januari 1984;
geen enkele wetsbepaling het bestuur ertoe verplichtte om de belastingaangifte
voor het aanslagjaar 1982 dadelijk na te
zien; aangezien de toepassingsvereisten
van artikel 263 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen vervuld zijn, het
bestuur derhalve terecht de litigieuze
aanslag binnen de in voormeld artikel
263, § 2, 4o, heeft vastgesteld :

Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat, luidens artikel
263, § 1, 4°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, de belasting
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of de aanvullende belasting mag
worden vastgesteld, zelfs nadat de
in artikel 259 van hetzelfde wetboek
bepaalde termijn is verstreken, in
geval bewijskr~chtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten
niet werden aangegeven in de loop
van een der vijf jaren v66r het jaar
waarin het bestuur kennis krijgt
van die gegevens; dat krachtens § 2,
4°, van dat artikel 263, de belasting
of de aanvullende belasting in dat
geval moet worden vastgesteld binnen twaalf maanden te rekenen
vanaf de datum waarop het bestuur
kennis krijgt van de bewijskrachtige
gegevens;
Overwegende dat, zoals uit die bepalingen voortvloeit, het gerecht
waarbij het geschil aanhangig is,
moet vaststellen op welke datum het
bestuur kennis heeft gekregen van
die bewijskrachtige gegevens, en
dus nazien of de belasting of de
aanvullende belasting is vastgesteld
binnen de bij voormeld artikel 263,
§ 2, 4°, op straffe van verval vastgestelde termijn;
Overwegende dat het arrest zegt :
dat de door de partijen ter terechtzitting van 21 maart 1990 neergelegde stukken aantonen dat het bestuur bij de lezing aileen al van de
belastingaangifte en van de bijgevoegde stukken kennis kon hebben
van de wijziging door de B.T.W.dienst; dat, immers, terwijl de aangifte zelf op bladzijde 2, vak II, a en
b, de respectieve bedragen vermeldde van 475.078 frank en van 78.000
frank, zijnde de niet aftrekbare belasting en geldboeten, straffen en
verbeurdverklaring
van
allerlei
aard, in bijlage 5 bij die aangifte
echter duidelijk vermeld was :
B.T.W.-regularisatie : 392.758 frank;
andere belastingen: 95.379 frank;
nalatigheidsintrest
regularisatieB.T.W.: 82.320 frank; (en) dat (die}
belastingaangifte ... zelf alle gegevens inhield om het bestuur over
het onderhavige geschilpunt in te
lichten »;
«
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Overwegende dat het arrest trouwens vaststelt dat de aangifte op 30
juni 1982 is ontvangen;
Dat het hof van beroep dat aldus,
aan de hand van de desbetreffende
gegevens van de zaak, in feite heeft
vastgesteld op welke datum het bestuur van de bewijskrachtige gegevens kennis heeft gekregen, zijn beslissing dat de op 28 februari ten
kohiere gebrachte aanvullende aanslag te laat was vastgesteld in de
zin van voornoemd artikel 263, § 2,
4°, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - TE LAAT
INGEDIENDE CONCLUSIE - WERING UIT HET
DEBAT - VOORWAARDEN.

3° VOORZIENING

21 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Fraeyenho-

ven en Marliere, Brussel.

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP - VOORBARIG CASSATIEBEROEP - BESLISSING ALVORENS RECHT TE
DOEN - BESLISSING WAARBIJ DE ONMOGELIJKHEID VOOR SAMENVOEGING VAN ZAKEN
WORDT VASTGESTELD.

1° Ontvankelijk is de v66r de eindbeslis-

sing ingestelde voorziening tegen een
beslissing die een door een partij v66r
het sluiten van de debatten ter griffie
neergelegde en terzelfder tijd aan de
tegenpartij of haar advocaat gezonden
conclusie uit het debat weert.

zo
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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Wanneer de omstandigheden van de
zaak het rechtvaardigen en onder
meer wanneer een onverantwoord laattijdige neerlegging van een conclusie
van die aard is dat zij de behandeling
van de zaak zonder noodzaak vertraagt, vermag de rechter te weigeren
die conclusie in het debat te behouden;
de rechter is niet verplicht een op de
zitting genomen nieuwe conclusie onder alle omstandigheden in het debat
te houden (1). (Artt. 747 en 748 Ger.W.)

3° Niet ontvankelijk is de voor de eind-

beslissing ingestelde voorziening tegen
de beslissing alvorens recht te doen
dat een zaak die op de rol van de zitting van een kamer is geplaatst niet
kan gevoegd worden met een zaak die
niet op de rol voor de zitting van die
kamer is geplaatst.
(TIMBAL T. DE NYS)
ARREST

(A.R. nr. 7550)
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- WEREN VAN
CONCLUSIE UIT HET DEBAT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING VOOR DE
EINDBESLISSING.

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op op 20 maart 1989
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven in hager beroep gewezen;

(1) Zie Cass., 31 okt. 1991, A.R. nr. 9069, supl·a, nr. 123.
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Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door
het openbaar ministerie ambtshalve
opgeworpen, en overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek ter kennis gebracht, te weten :
de voorziening is gericht tegen een
vonnis alvorens recht te doen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis beslist dat de tweede conclusie die eiser op 3 februari 1989 neerlegde, uit het debat wordt geweerd;
Overwegende dat een beslissing
die een door een partij voor het sluiten van de debatten, ter griffie neergelegde en terzelfder tijd aan de tegenpartij of haar advocaat gezonden
conclusie, uit het debat weert, een
beslissing is waardoor de rechter
zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid in zoverre moet worden verworpen;
Over het eerste middel :

woorden, terwijl verweerster zelf
haar conclusie reeds op 21 oktober
1988 had neergelegd;
Dat het bestreden vonnis de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt, door op voormelde gronden de tweede conclusie
van eiser uit het debat te weren;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de rechter die
beslist dat hij een zaak die op een
rol van de zitting van zijn kamer is
geplaatst, niet kan voegen met een
zaak die niet op de rol van de zitting van zijn kamer is geplaatst omdat daarvoor geen dagbepaling is
aangevraagd, een beslissing neemt
alvorens recht te doen;
Dat de voorziening in zoverre niet
ontvankelijk is;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit artikel 748
van het Gerechtelijk Wetboek volgt
dat, wanneer de omstandigheden
van de zaak het rechtvaardigen, en
onder meer wanneer een onverantwoorde laattijdige neerlegging van
een conclusie van die aard is dat zij
de behandeling van de zaak zonder
noodzaak vertraagt, de rechter vermag te weigeren die conclusie in het
debat te behouden; dat uit het bepaalde in artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek niet volgt dat de
rechter onder alle omstandigheden
verplicht is op de zitting genomen
nieuwe conclusies in het debat te
houden:
Overwegende dat het bestreden
vonnis, op vordering van verweerster, de tweede conclusie van eiser
uit het debat weert, omdat zij pas
op vrijdag 3 februari 1989 te 15 uur
aan verweerster was meegedeeld, de
zaak voor behandeling was vastgesteld op maandag 6 februari 1989 en
verweerster dus niet meer kon ant-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
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INKOMSTENBELASTINGEN
SLAGPROCEDURE RING.

AANAANSLAG EN INKOHIE-
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Uit de enkele omstandigheid dat het bestuur de bij art. 264, tweede lid, W.LB.
bepaalde aanslagtermijn had laten verstrijken nadat het de wettelijke voorheffingen had geYnd, kan niet worden
afgeleid dat het de aanslag ten laste
van de belastingschuldige had vastgesteld en de geYnde voorheffingen had
verrekend (1).

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. GARCIA GUTIERREZ E.A.}
ARREST

(A.R. nr. F 1917 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1990
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 2, 186, 191,
203, 206, 266, 267, 277, § 3, 1°, en titel VI
·van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat geen aanslag in de personenbelasting werd gevestigd binnen de termijn van artikel 264 of 259 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en dat appellanten via de bezwaarprocedure de teruggave vorderen van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 251.991
fr., beslist dat, wanneer voorheffingen
als voorschot op een nog te bepalen fiscale schuld aan de Schatkist werden afgedragen en bij het verstrijken van de
aanslagtermijnen de administratie niet
op een formele, rechtsgeldige wijze, door
een kohier, haar wil heeft uitgedrukt om
de belasting te vestigen en evenmin te
kennen heeft gegeven dat de belastingschuld op nihil bepaald werd door een
ordonnantie van terugbetaling (negatieve
inkohiering), daaruit moet afgeleid worden dat de Administratie zich die sommen in feite heeft toegeeigend als belasting en impliciet heeft beslist dat de
omvang van de belastingschuld overeenstemt met het bedrag van die voorheffingen, dat mede in het licht van het alge«

(1) Zie Cass., 20 dec. 1985, A.R. nrs. 1210 en
1221 (A.C., 1985-86, nr. 274); Cass., 29 old. 1987,
A.R. nr. F 810 F (ibid., 1987-88, nr. 127); Cass.,
25 mei 1989, A.R. nr. F 992 F (ibid., 1988-89, nr.
548).
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meen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, moet aanvaard worden dat bij
gebrek aan inkohiering van de belasting
- terwijl uit deze formele inertie een
minstens impliciete inningsdaad van de
administratie blijkt - het recht van bezwaar openstaat tegen deze onrechtsgeldige vestiging en de restitutie van de
voorheffing moet worden bevolen zo het
rechtsverval ten aanzien van de administratie wordt vastgesteld en dat de in artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde bezwaart~r
mijn, die bij gebrek aan formele kenmsgeving van de inningsdaad niet is beginnen te lopen, dertig jaar bedraagt; dat,
nu dit vaststaat, de eventuele implicatie
van art. 277, § 3, W.I.B. niet meer moet
worden onderzocht,
terwijl, eerste onderdeel, de vestiging
van de personenbelasting, die een totale
belasting is op het globale inkomen van
een rijksinwoner, niet geschiedt door de
loutere inning van de in de artikelen 2
en titel VI van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde bedrijfsvoorheffing, maar ingevolge de door de
in artikel 266 van voormeld wetboek
voorgeschreven inkohiering en de daarmede gepaard gaande kwijting door ..verrekening van het bedrag van de gemde
voorheffingen zoals bepaald in de artikelen 186 191 en 203 van hetzelfde wethoek, hetgeen een effectieve handeling
vereist van een krachtens art. 206 W.I.B.
daartoe aangestelde ambtenaar en derhalve de met de vestiging gelijkgestelde
inkohiering en het daaruit volgend bezwaarrecht geenszins, zelfs niet op impliciete wijze, kunnen worden afgeleid uit
een ontstentenis van handeling vanwege
deze ambtenaar zodat het bestreden arrest niet zonder schending van titel VI
en van de artikelen 2, 186, 191, 203, 206,
266 en 267 W.I.B. heeft kunnen beslissen
dat uit de niet inkohiering binnen de
daartoe voorziene termijn kan worden
afgeleid dat de administratie zich de afgedragen voorheffinge~ in fei~e l:e~ft
toegeeigend als belastmg en 1mphc1et
heeft beslist dat de omvang van de belastingschuld overeenstemt met het bedrag van die voorheffingen en toekomstige verweerders derhalve in de mog.elijkheid verkeerden bezwaarrecht mt te
oefenen tegen deze, ondanks het gebrek
aan inkohiering, met vestiging van belasting gelijkgestelde inning voor voorheffingen;
tweede onderdeel, bij gebrek aan inkohiering binnen de daartoe voorziene aa~
slagtermijnen het recht van de overhe1d
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om belastingen te vorderen vervalt zodat
het volledig bedrag der voorheffingen
en/of voorafbetalingen een overschot
vormt in de zin van artikel 277, § 3, 1°,
W.I.B. waarvan de terugbetaling enkel
kan worden bekomen door toepassing
van de in artikel 277, § 3, 1°, W.I.B. voorziene procedure van ambtshalve outlasting van het overschot van voorheffingen
en voorafbetalingen, voor zover dit overschot door de administratie werd vastgesteld of door de belastingschuldige aan
de administratie werd bekendgemaakt
binnen drie jaar vanaf 1 januari van het
aanslagj aar waartoe de belasting behoort
waarmede deze voorheffingen en/of
voorafbetalingen zijn te verrekenen,
doch door gebrek aan inkohiering niet
meer kunnen verrekend worden, zodat
het bestreden arrest niet zonder scherrding van art. 277, § 3, 1°, heeft kunnen
beslissen dat, bij gebrek aan inkohiering, de terugvordering van de voorheffingen mogelijk is door de uitoefening
van een dertigjarig bezwaarrecht en de
eventuele implicatie van art. 277, § 3, 1°,
W.I.B. niet meer moet worden onderzocht »;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt : dat het
bestuur op 11 april 1988 nog geen
aanslag in de personenbelasting ten
name van de verweerders had vastgesteld met betrekking tot hun inkomsten van het jaar 1984, aanslagjaar 1985; dat de verweerders dientengevolge, op voormelde datum,
van de directeur der directe belastingen, per aangetekende brief, de
teruggave van de ge'inde bedrijfsvoorheffingen vorderden, te weten
251.991 frank, en dat de directeur
die vordering verwierp;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot terugbetaling van de
litigieuze bedrijfsvoorheffingen; dat
het die beslissing in eerste instantie
hierop laat steunen dat het bestuur,
door niet tijdig een aanslag in te kohieren, terwijl het voorheffingen in
kwestie onder zich had, « impliciet
heeft beslist dat de omvang van de
belastingschuld (van de verweerders) overeenstemt met het bedrag
van de voorheffingen » en het zodoende « een onrechtmatige vesti-
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ging van de belasting >> heeft verricht; dat het arrest vervolgens daaruit afleidt dat, « bij gebrek aan
formele kennisgeving van de inningsdaad >>, de bij artikel 272 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde bezwaartermijn,
die het toepasselijk acht, niet heeft
gelopen, zodat de verweerders op 11
april 1988 nog rechtsgeldig een bezwaar ter zake van de teruggave van
de ge'inde bedrijfsvoorheffingen konden indienen;
Dat het arrest aldus oordeelt dat
het bestuur, louter door de litigieuze
bedrijfsvoorheffingen te
hebben
ge'ind en onder zich te hebben, ten
laste van de verweerders een aanslag in de personenbelasting heeft
vastgesteld en de gestorte voorheffingen heeft verrekend;
Overwegende dat de fiscale aanslag de rechtshandeling is van de
bevoegde overheid, waarbij, in de
bij de wet bepaalde vorm, ten laste
van de belastingschuldige de door
deze verschuldigde belasting wordt
vastgesteld, en een uitvoerbare titel
wordt opgemaakt ter invordering ervan; dat zodanige aanslag in de in
artikel 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde belastingen gepaard moet gaan, overeenkomstig het in de artikelen 186, 191
en 203 van dat wetboek bepaalde,
met de gehele of gedeeltelijke kwijting van de belasting door verrekening van de ge'inde voorheffingen;
Dat het arrest de artikelen 2, 186,
203, 206 en 266 van vorenbedoeld
wetboek schendt door, uit de enkele
omstandigheid dat het bestuur de
bij artikel 264, tweede lid, van hetzelfde wetboek, bepaalde aanslagtermijn had laten verstrijken nadat het
de wettelijke voorheffingen had
ge'ind, af te leiden dat eiser een aanslag ten laste van de verweerders
had vastgesteld en de ge'inde voorheffingen had verrekend;
Dat daaruit volgt dat het arrest de
toepassing van artikel 272 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastin-
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gen en de weigering om de toepasselijkheid te onderzoeken van de in
artikel 277, § 3, van dat wetboek bepaalde termijn niet naar recht verantwoordt ten aanzien van de op 11
april 1988 door de verweerders tot
de directeur der directe belastingen
gerichte vordering tot teruggave van
de litigieuze bedrijfsvoorheffingen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het beroep van de verweerders
toelaatbaar 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 berperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.
22 november 1991 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.
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1° WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN WERKNEMER VAN VREEMDE NATIONALITEIT
- MINDERJARIGE - PERSONEEL STATUUT.

2° ONDERWIJS -

LEERPLICHT - MINDERJARIGE VAN VREEMDE NATIONALITEIT PERSONEEL STATUUT.

3° MINDERJARIGHEID -

MINDERJARIGE VAN VREEMDE NATIONALITEIT - LEERPLICHT - ARBEID - WERKLOOSHEID - PERSONEEL STATUUT.

40 ARBEID ALGEMENE BEGRIPPEN WERKNEMER VAN VREEMDE NATIONALITEIT
- MINDERJARIGE - PERSONEEL STATUUT.

1°, 2°, 3° en 4° In de regel is het personeel statuut van de minderjarige met
vreemde nationaliteit van toepassing
inzake leerplicht en derhalve inzake
arbeid en werkloosheid (1). (Art. 1, wet
van 29 juni 1983; art. 144, Werkloosheidsbesluit; art. 6 Arbeidswet.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. POLAT)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 9167)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1990 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1 en inzonderheid 1, §§ 1 en 7,
van de wet van 29 juni 1983 betreffende
de leerplicht, 144 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid en
inzonderheid artikel 144, eerste lid, als
gewijzigd bij artikel 13 van het konink(1) Art. 85 Deer. van 31 juli 1990 van de
Vlaamse Raad betreffende het onderwijs-II
heeft art. 1 wet van 29 juni 1983 betreffende
de leerplicht gewijzigd. Voor de Vlaamse Gemeenschap is het woord « minderjarige >> uit
art. 1, § 1, eerste lid, van de wet ingevolge art.
85, 1", van het decreet, vervangen door het
woord << jongere >>, en worden de woorden << of
voor meerderjarige leerplichtigen van vreemde
nationaliteit >> ingevoegd in art. 1, § 7, van de
wet bij art. 85, 3", van het decreet. Art. 88 van
het decreet bepaalt dat art. 85 in werking
treedt op 1 mei 1990. De Ministerraad heeft de
nietigverklaring van de artt. 85 en 88 gevraagd. De zaak is ingeschreven onder nr. 265
van de rol van het Arbitragehof. Op de datum
van het arrest van het Hof blijkt dat het Arbitragehof nog geen uitspraak in die zaak heeft
gedaan.
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lijk besluit van 7 augustus 1984, 6 van de
Arbeidswet van 16 maart 1971, als gewijzigd bij artikel 10, § 1, van de wet van 29
juni 1983, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, nu het vaststelt dat
verweerster, die de Turkse nationaliteit
bezit, op 22 december 1970 werd geboren
en op 19 november 1986 is gehuwd, en
dat zij wegens haar personeel statuut,
dat onder toepassing valt van de Turkse
wet, op die datum meerderjarig was geworden, daaruit met bevestiging van het
beroepen vonnis afleidt dat zij niet meer
onderworpen is aan de leerplicht als bepaald in de in het middel aangewezen
wet van 29 juni 1983, zodat artikel 6 van
de Arbeidswet van 16 maart 1971 dat bepaalt dat « het verboden is minderjarigen die nog onderworpen zijn aan de
leerplicht arbeid te doen verrichten ... »
te dezen niet van toepassing is, en, bijgevolg, beslist dat de regelmatige arbeidsdagen, van 1 december 1986 tot 31 maart
1987 als bakkershulp - te weten zesentachtig dagen - van verweerster die een
arbeidsvergunning A bezit, in aanmerking kunnen worden genomen om, op 1
april 1987 de datum van de uitkeringsaanvraag, het aantal arbeidsdagen te
verantwoorden dat vereist is bij artikel
118 van het in het middel aangewezen
koninklijk besluit van 20 december 1963
en dat verweerster derhalve recht heeft
op werkloosheidsuitkeringen vanaf de
datum van de aanvraag, in hoofdzaak op
grand dat de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht alleen betrekking
heeft op de « minderjarigen », en dat het
gebruik van die bewoording door de
Raad van State is ingegeven, wanneer
de raad om rekening te houden met de
omschrijving van de leerplicht, zoals die
uit het voorstel en antwerp voortvloeide
en met de invloed ervan op de burgerrechtelijke regels inzake de bekwaamheid heeft voorgesteld om de uitdrukkingen « kinderen » en « jongeren » in de
ontwerpen te vervangen door het woord
« minderjarige »,
terwijl het in het middel aangewezen
artikel 1, § 1, van de wet van 29 juni
1983, nu het bepaalt dat de « minderjarige >> onderworpen is aan de leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren, het
algemeen beginsel vastlegt van een verplichte leerplicht van twaalf jaren, vanaf
de leeftijd van zes jaar tot de valle achttien jaar; de leerplicht, zoals zij in de
voormelde wet is omschreven, geldt voor
alle jongeren van de leeftijd van zes tot
achttien jaar, zelfs voor diegenen die,
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wegens hun personeel statuut tijdens die
periode de meerderjarige leeftijd zouden
hebben bereikt; de door de wetgever gehanteerde uitdrukking « minderjarige >>
niet in tegenstelling tot het begrip
« meerderj arige >> kan worden uitgelegd
en de minderjarigheid geen van de voorwaarden is voor de naleving van de
leerplicht, zoals die is omschreven in de
wet van 29 juni 1983; daaruit volgt dat
het arrest, door te beslissen dat verweerster te dezen, nu zij wegens haar personeel statuut volgens haar nationale wet
meerderjarig is, niet was onderworpen
aan de in de wet van 29 juni 1983 opgelegde leerplicht, en bijgevolg wettig haar
arbeidsdagen van 1 december 1986 tot 31
maart 1987 kon aanvoeren ter verantwoording van de toepassing te haren
voordele van artikel 118 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 en, bijgevolg, werkloosheidsuitkeringen kon genieten, de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen schendt en inzonderheid artikel 1, § 1, van de wet van 29
juni 1983 en artikel 144, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963, zoals dat op het ogenblik van de
feiten van toepassing was;

Overwegende dat uit de bewoordingen en de opzet van de wet van
29 juni 1983 blijkt dat aileen de minderjarige aan de daarin omschreven
leerplicht is onderworpen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, die van vreemde nationaliteit is, krachtens haar
nationale wet in november 1986
meerderjarig is geworden; dat het
bijgevolg wettig beslist dat verweerster niet aan de leerplicht was onderworpen toen zij vanaf 1 december 1986 werkte, terwijl zij de leeftijd van achttien jaar niet had
bereikt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

266

HOF VAN CASSATIE

25 november 1991 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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WERKLOOSHEID GE WERKNEMERS -

GERECHTIGDE - JONSTUDIE - BEGRIP.

Onder beeindiging van ononderbroken
studie na 31 mei 1983, in de zin van
art. 2, eerste lid, K.B. van 12 april
1983, wordt verstaan de beeindiging
van na 31 mei 1983 nag niet voltooide
studie. (Art. 124 Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKDSDIENST VOOR ARBE!DSVOORZIENING
T. LOOS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9185)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1990 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 3 oktober 1968,
29 januari 1974, 22 november 1976, 24 december 1981, 30 maart en 7 juni 1982,
van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 12 april 1983, dat op 1 juni 1983 in werking is getreden en voormeld artikel 124 vervangt, schending van
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,
van het daarin neergelegde rechtsbeginsel van de niet-terugwerking der wetten,
alsmede van artikel 185 van voormeld
koninklijk besluit van 20 december 1963,
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doordat vaststaat: 1) dat verweerder
zijn secundaire studies op 30 juni 1982
heeft beeindigd, en vanaf 15 september
1982 studies van hager onderwijs van het
korte type heeft gevolgd om het diploma
van gegradueerde in de informatica te
behalen, en 2) dat hij, toen hij volgens
een getuigschrift van 20 september 1984
was geslaagd was voor de theoretische
en praktische examens van het laatste
jaar, op 1 oktober 1985 de vereiste scriptie heeft neergelegd voor het behalen
van het einddiploma, het arrest dat vaststelt dat verweerder zich vanaf 21 september 1984 als werkzoekende heeft laten inschrijven en op 26 maart 1985 een
wachtuitkering had aangevraagd op basis van artikel 124 van het in het middel
vermelde koninklijk besluit van 20 december 1963, met bevestiging van het beroepen vonnis en anders dan wat de gewestelijk werkloosheidsinspecteur zegt,
beslist dat verweerder vanaf 26 maart
1985 aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkering, op grand dat: 1) het
recht op werkloosheidsuitkering wordt
beoordeeld op de datum van de aanvraag, te weten in dit geval, op 26 maart
1985, zodat moet worden nagegaan of het
op 1 juni 1983 in werking getreden koninklijk besluit van 12 april 1983 te dezen van toepassing is; 2) volgens de bepalingen van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, zoals
het v66r zijn wijziging door het koninklijk besluit van 12 april 1983 van toepassing was, verweerder door zijn op 30 juni
1982 beeindigde secundaire studies recht
had op werkloosheidsuitkering, voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, inzonderheid wat betreft de wachttermijn van een jaar tussen het einde
van de studies en de aanvraag om uitkering; 3) de bepalingen van het koninklijk
besluit van 12 april 1983 te dezen niet
van toepassing zijn, aangezien verweerder zijn studies, in de zin van artikel 2
van voormeld koninlijk besluit van 12
april 1983, reeds op 30 juni 1982 had
beeindigd, en de daaropvolgende studies
enkel en alleen de verlenging tot gevolg
hadden van de termijn van een jaar
waarbinnen de aanvraag om uitkering
moest worden ingediend; 4) verweerder
overigens voor de algemene arbeidsmarkt beschikbaar was, vanaf 21 september 1984, datum van het graduaatsgetuigschrift,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig het in artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek opgenomen algemeen rechtsbe-

Nr. 159

HOF VAN CASSATIE

ginsel, en krachtens dat artikel 2, de
aanvraag van de jonge werknemer om
werkloosheidsuitkering moet worden beoordeeld op de datum van de aanvraag
volgens de op dat tijdstip toepasselijke
regeling; verweerder zich te dezen op 21
september 1984 als werkzoekende heeft
laten inschrijven en op 26 maart 1985
een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd; artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 september 1963, dat te dezen
van toepassing is, en de daaropvolgende
besluiten die het hebben gewijzigd, alle
zijn vervangen bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 april 1983, dat, op
1 juni 1983 in werking is getreden, zoals
zij door dat nieuw besluit zijn vastgesteld, derhalve, althans in beginsel, op
verweerders aanvraag van toepassing
zijn; artikel 124 (nieuw) in het eerste lid,
1° en 2°, bepaalt dat de jonge werknemers ... die hun studies hebben bei:Hndigd ... op werkloosheidsuitkering gerechtigd zijn op voorwaarde: 1) dat zij
studies met een volledig leerplan van de
hogere secundaire cyclus of van de lagere secundaire cyclus hebben beeindigd;
2) dat zij geen studies met volledig leerplan meer volgen omdat alle activiteiten
opgelegd door het studieprogramma
beeindigd zijn, of omdat zij er zelf voortijdig een einde aan hebben gemaakt; als
voor het behalen van het einddiploma
een scriptie moet worden gemaakt en
neergelegd, niet kan worden aangenomen dat alle activiteiten opgelegd door
het studieprogramma beeindigd zijn in
de zin van het nieuwe artikel 124, eerste
lid 2°, zolang aan die voorwaarde niet is
voidaan; de jonge werknemers die een
proefschrift of een scriptie voorbereiden
om hun einddiploma te behalen derhalve
studies zijn blijven volgen en dus niet
gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkering; artikel 2 van dat nieuwe besluit
evenwel in het eerste lid, bepaalt dat de
bepalingen van artikel 1 << slechts van
toepassing zijn op de jonge werknemers
die hun studies beeindigd ... of hun diploma behaald hebben ... na 31 mei 1983 »;
als het diploma v66r 31 mei 1983 behaald
werd, de bepalingen van artikel 124 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 die op 31 mei 1983 van toepassing
waren, van toepassing blijven (artikel 2,
derde lid, van voormeld koninklijk besluit van 12 april 1983); daaruit niet valt
af te leiden dat in geval de studies, aangevat onder de toepassing van het oude
artikel 124, na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regeling werden
verder gezet, alleen de oude bepalingen
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gelden om vast te stellen of de jonge
werknemer zijn studies v66r 1 juni 1983
dan wel na 31 mei 1983 heeft beeindigd;
het onmiddellijke gevolg van de nieuwe
regeling, toepasselijk op iedere toestand
ontstaan vanaf de inwerkingtreding, ook
geldt voor de toestanden ontstaan onder
vigeur van de vroegere wetgeving en die
zich voordoen of voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet en enkel vroegere,
definitief voltooide toestanden buiten de
toepassing van de nieuwe wet vallen; artikel 2 van het koninklijk besluit van 12
april 1983 dat betrekking heeft op de jonge werknemers die « hun studies beeindigd >> hebben, ofwel v66r 1 juni 1983, ofwei na 31 mei 1983, op die regel geen, zij
het een impliciete, uitzondering maakt,
zodat het arrest, door te verwijzen naar
artikel 24, zoals het van toepassing was
v66r de vervanging ervan bij artikel 1
van voormeld koninklijk besluit van 12
april 1983, en eruit af te leiden dat verweerder op 30 juni 1982 zijn studies had
beeindigd in de zin van voormeld wijzigingsbesluit en dat derhalve, gelet op de
bepalingen van artikel 2 van datzelfde
besluit, de bepalingen van artikel 1 van
dat besluit te dezen niet van toepassing
zijn, artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek en het daarin neergelegde algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerking der wetten, alsmede de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van
12 april 1983 tot vervanging van artikel
124 van het in het middel aangewezen
koninklijk besluit van 20 december 1963,
en artikel 185 van voormeld koninklijk
besluit van 20 december 1963 schendt;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat (verweerder) die op 30 juni 1982 het tweede jaar van de derde cyclus (determinatie) van het
algemeen secundair onderwij s had
beeindigd, vanaf 15 september 1982
hoger onderwijs van het korte type
volgde om het diploma van gegradueerde in de informatica te behalen;
(dat) hij volgens een getuigschrift
van 20 september 1984 voor de theoretische en praktische examens
voor het laatste jaar was geslaagd;
(dat) hij zich op 21 september 1984
als
werkzoekende
heeft
laten
inschrijven en op 26 maart 1985 een
wachtuitkering heeft aangevraagd
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op basis van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december
1963 »; dat het arrest, met overneming van de redenen van het bestreden vonnis oordeelt « dat (verweerder) al vanaf 21 september 1984
voor de arbeidsmarkt beschikbaar
was niettegenstaande hij toen geen
eindejaarsscriptie had neergelegd »;
Overwegende dat het eerste lid
van artikel 124, dat van toepassing
was op 26 maart 1985, welke datum
het arrest vermeldt als de dag
« waarop de aanvraag om uitkering » is ingediend, in het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid is ingevoegd bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 12
april 1983, dat op 1 juni 1983 in werking is getreden; dat het onder meer
bepaalt dat de bedoelde jonge werknemers die hun studies beeindigd
hebben, gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat zij
studies met een volledig leerplan
van de hogere secundaire cyclus of
van de lagere secundaire cyclus met
technische of beroepsvorming hebben beeindigd in een onderwijsinrichting die door de Staat is opgericht, erkend of gesubsidieerd, en
dat zij geen studies met volledig
leerplan meer volgen, omdat alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma beeindigd zijn, of omdat
zij er zelf een einde aan gesteld
hebben;
Overwegende dat artikel 2, eerste
lid, van het koninklijk besluit van
12 april 1983 bepaalt dat de vorenbedoelde bepalingen van toepassing
zijn op de jonge werknemers die
hun ononderbroken studien hebben
beeindigd na 31 mei 1983;
Dat volgens die bepaling onder
« beeindigde studies » wordt verstaan : de na 31 mei 1983 nag niet
voltooide studies;
Overwegende dat het arrest dat
beslist dat « de bepalingen van het
koninklijk besluit van 12 april 1983
te dezen niet van toepassing zijn »,
hoewel het vaststelt dat de studies

na 31 mei 1983 nag niet voltooid waren, artikel 2 van het koninklijk besluit schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot verder onderzoek
van het tweede onderdeel van het
middel dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest behoudens in zoverre het uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
25 november 1991 - a• kamer- Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden- GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Simont.
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KAMER -

25 november 1991

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD -

DRAAGWIJDTE.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN DE
TIJD - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING - TEGEMOETKOMING AAN GEHANDICAPTEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING - TOESTAND
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WAAROP TWEE WETGEVINGEN VAN TOEPASSING ZIJN - GEVOLG.

3° MINDER-VALIDEN -

TEGEMOETKOMING - WETTEN EN BESLUITEN - WERKING
IN DE TIJD - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING
- ADMINISTRATIEVE BESLISSING - TOESTAND WAAROP TWEE WETGEVINGEN VAN
TOEPASSING ZIJN - GEVOLG.

1o In de regel is een nieuwe wet niet en-

kel van toepassing op toestanden die
na haar inwerkingtreding ontstaan,
maar oak op de gevolgen van de onder
de vroegere wet ontstane toestanden
die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten (1).
2° en 3° Het feit dat een administratieve

beslissing moet worden genomen na
de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke of verordenende bepalingen, zoals
die inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten, heeft in de regel tot gevolg dat die beslissing toepassing moet
maken van de nieuwe wettelijke of
verordenende bepalingen voor de periode die volgt op de inwerkingtreding
van die nieuwe bepalingen en op de
opheffing van de oude (2). (Artt. 28 en
30 Wet van 27 feb. 1987; artt. 40 en 41
K.B. van 6 juli 1987.)

(LEBEGGE T. BELGISCHE STAAT ALE ZAKEN)

MIN. V. SOCI-

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9224)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1990
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 28
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehan(1) Cass., 8 okt. 1990, A.R. nr. 1990-91, nr. 64)
en de verwijzingen in noot 1.
(2) Zie Cass., 15 april 1991, A.R. nr. 9060
(A.C., 1990-91, nr. 425) en de verwijzingen in
de noten 1 en 2.
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dicapten, 40 en 41 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten, 4
van het ministerieel besluit van 30 juli
1987 tot vaststelling van de categorieen
en van de handleiding voor de evaluatie
van de graad van zelfredzaamheid met
het oog op het onderzoek naar het recht
op de integratietegemoetkoming, van de
algemene beginselen inzake overgangsrecht, meer bepaald van het algemeen
beginsel volgens hetwelk de wet onmiddellijke werking heeft, en, voor zover nodig, van het algemeen rechtsbeginsel valgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft,

doordat het arbeidshof vaststelt, enerzijds, dat de aanvraag om toekenning
van tegemoetkomingen is ingediend onder vigeur van de oude wet, anderzijds,
dat de administratieve beslissing, die
dagtekent van na de inwerkingtreding
van de nieuwe wet, verwijst naar de aude wet en deze ook toepast; dat het daarna beslist dat de toe te passen wet die is
welke van kracht was op de dag waarop
de tegemoetkoming inging, op grand dat
die datum bepalend is voor de vaststelling van de uit die aanvraag voortvloeiende rechtstoestand,
terwijl, de bovengenoemde wet van 27
februari 1987, nu zij geen voor de aanvragen om toekenning van tegemoetkomingen specifieke overgangsbepalingen
bevat, onmiddellijk van toepassing is,
overeenkomstig de in het middel vermelde wetsbepalingen en algemene beginselen; de nieuwe wet immers niet aileen
van toepassing is op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de toekomstige gevolgen van de
onder de vroegere wet ontstane toestanden die voortduren of verder bestaan onder vigeur van de nieuwe wet; het appelgerecht bijgevolg, nu het de administratieve beslissing geldig verklaart, ofschoon zij de nieuwe wet toepaste, de in
het middel vermelde wetsbepalingen en
algemene beginselen schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 19 maart 1987 een
aanvraag om tegemoetkomingen
aan gehandicapten heeft ingediend
en dat de beslissing van verweerder,
waarbij hem die tegemoetkoming
werd geweigerd, dagtekent van 15
december 1987 en gegrond is op de
wet van 27 juni 1969;
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Overwegende dat die wet is opgeheven en vervangen door de wet
van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten, die in werking is getreden op 1
juli 1987;

Nr. 161
3•

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 27
februari 1987 geen enkele tegemoetkoming aan gehandicapten definitief
was vastgesteld ten voordele van eiser; dat het arrest derhalve de beslissing volgens welke de wet van 27
februari 1987 niet van toepassing
was op eiser vanaf 1 juli 1987, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

25 november 1991

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

Overwegende dat een nieuwe wet
in de regel niet enkel van toepassing is op de toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de toekomstige gevolgen van
de onder de vroegere wet ontstane
toestanden die zich voordoen of die
voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds
onherroepelijk vastgestelde rechten;

KAMER -

EINDE

OPZEGGING- GEVOLG.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING WERKLIEDEN - WILLEKEURIGE AFDANKING
- VERGOEDING - OPZEGGINGSPERIODE BETEKEND DOOR DE WERKGEVER.

1o De door een partij opgezegde arbeids-

overeenkomst voor onbepaalde tijd
blijft voortbestaan tot het verstrijken
van de in de opzegging bepaalde termijn (1).
2° Een vergoeding wegens willekeurige

afdanking kan verschuldigd zijn aan
een werkman tijdens de door de werkgever betekende opzeggingsperiode.

(Art. 63, Arbeidsovereenkomstenwet.)

(THOMAS T. LECLERCQ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9227)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1990
door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
25 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. J.

Verbist en Ph. Gerard.

Over het middel: schending van de artikelen 32, 3°, 37, 39, § 1, en 63 van deArbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
1134, 1142, 1149, 1150 en 1184 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, op verweerders vordering tot
betaling van een vergoeding wegens willekeurige afdanking die, met toepassing
van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, overeenstemt met het loon van zes maanden, en
op de conclusie van eiseres ten betoge
dat « erop dient gewezen dat (eiseres) de
overeenkomst met (verweerder) regelma(1) Cass., 10 okt. 1977 (A.C., 1978, 177); 26
nov. 1990, A.R. nr. 7224 (ibid., 1990-91, nr. 165)
met cone!. van proc.-gen. Lenaerts.
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tig had beeindigd; dat die eerste beeindiging niet wordt betwist en dat er tegen
die beslissing geen vordering tot vergoeding wegens willekeurig ontslag werd ingesteld; ... wanneer men bijgevolg ervan
uitgaat dat het - niet-gegronde - ontslag wegens dringende reden eveneens
wordt beschouwd als een willekeurig ontslag, dient te worden onderzoc~t of. een
dergelijke vergoeding verschuld1gd 1s; ...
dat de overeenkomst, aangezien het ontslag een onherroepelijk feit is, ten gevolge van het eerste ontslag, niet kon "herleven" om andere gevolgen teweeg te
brengen die geen betrekking hebben op
het genoemde ontslag; dat aldus een
werknemer die na het geven van zijn opzegging ontslagen werd op gro~d van
een reden die niet voldoende drmgend
blijkt, niet meer kan verkrijgen dan het
saldo van zijn eigen nog te lopen opzeggingstermijn; dat bijgevolg het ontslag
wegens dringende reden, dat eventueel
willekeurig is, na een normaal ontslag
niet tot een zwaardere sanctie kan leiden dan de sanctie vastgesteld voor het
normale ontslag waartegen geen voorziening is ingesteld ''• het arrest, na te hebben vastgesetld dat « de haast, de voortvarendheid waarmee (eiseres) de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd onder voorwendsel dat haar aangestelde
ongeoorloofd afwezig was - terwijl zij
nagenoeg zeker wist dat zijn arbei~~on
geschiktheid voortduurde, erop WIJzen
dat het ontslag ontegensprekelijk willekeurig was », vervolgens het ber?epen
vonnis bevestigt, in zoverre het e1seres
had veroordeeld, inzonderheid tot betaling van een bedrag van 165.000 frank
als vergoeding wegens willekeurig ontslag, op grond dat « de omvang _van de
schadevergoeding wegens het willekeurig karakter van het ontslag op dwingende wijze is vastgesteld in artikel 63 ':a~
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 JUh
1978; dat de rechter, als hij heeft vastgesteld dat het ontslag willekeurig is, de
gevolgen van zijn beoordeling niet kan
beperken; dat de wet tenslotte geen onderscheid maakt met betrekking tot de
toestand die tijdens de loop van een opzeggingstermijn bestond »,

terwijl, naar luid van artikel 63, derde
lid van de Arbeidsovereenkomstenwet
va~ 3 juli 1978, de werkgever die een
voor onbepaalde tijd aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan
deze werkman een vergoeding zal moeten betalen die overeenstemt met het
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loon van zes maanden; het recht op vergoeding wegens willekeurig ontslag ontstaat en wordt bepaald vanaf de kennisgeving van de wil tot beeindiging van
een van de partijen; de opzegging de akte is waardoor de ene partij aan de andere kennis geeft van haar bedoeling de
arbeidsovereenkomst te beeindigen; het
definitief en onherroepelijk karakter van
die eenzijdige akte uit de wet volgt (artikelen 32, 37 en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978) en uitsluit dat de partij die haar recht van
beeindiging reeds heeft uitgeoefend, die
opzegging om welke reden ook zou kunnen herhalen met de wettelijke gevolgen
daarvan; aldus, wanneer de werknemer,
tijdens de hem betekende opzeggingsperiode wegens dringende reden op staande voet kan worden ontslagen, de kennisgeving van een dergelijke reden en
van het ontslag op staande voet geen
nieuwe uiting uitmaakt van de wil tot
beeindiging, nu die wil reeds vroeger op
onherroepelijke en definitieve wijze is
uitgedrukt, maar enkel de gevolgen van
de opzegging teniet doet en vooruitloopt
op het reeds aangekondigde einde van
de overeenkomst; die enkele kennisgeving tijdens de opzeggingsperiode, bijgevolg niet kan leiden tot de forfaitaire
vergoeding wegens willekeurig ontslag,
als bepaald bij artikel 63 van de wet van
3 juli 1978; het arrest te dezen, nu het
vaststaat en niet wordt betwist dat er
geen voorziening werd ingesteld tegen
het ontslag met opzegging waarvan op
24 maart 1983 kennis is gegeven en dat
alleen het ontslag op staande voet wegens dringende reden op 5 april 1983 tijdens de opzeggingsperiode de grondslag
vormde van de vordering tot betaling
van de in artikel 63 van de wet van 3 juli
1978 bedoelde forfaitaire vergoeding, niet
naar recht heeft kunnen beslissen dat
die beeindiging een willekeurig ontslag
uitmaakte waarvoor de in artikel 63 van
de genoemde wet op dwingende wijze
bepaalde schadevergoeding verschuldigd
was, welke wet « geen onderscheid
maakt met betrekking tot de toestand
tijdens een opzeggingsperiode », en derhalve evenmin aan verweerder de forfaitaire vergoeding heeft kunnen toekennen
die overeenstemt met het loon van zes
maanden, zonder de artikelen 32, 3°, 37
en 39, § 1, 63 van de wet van 3 juli 1978
te schenden; het arrest, door op grond
van zijn negatieve interpretatie van de
dringende reden, te zeggen dat « (de
rechter), als hij erkent dat het ontslag
willekeurig is ... , de gevolgen van zijn be-
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oordeling niet mag beperken >>, bovendien de artikelen 1134, 1142, 1150 en 1184
van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Nr. 162

3•
Overwegende dat de door een partij beeindigde arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd blijft voortbestaan tot het verstrijken van de in
de opzegging bepaalde termijn; dat
die overeenkomst, nu zij tijdens die
termijn normaal hoort te worden
uitgevoerd, nag kan worden beeindigd door de ene of de andere partij
wegens dringende reden v66r het
verstrijken van de termijn;

Nr. 162

KAMER -

25 november 1991

1° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST VERBINTENIS TOT BETALEN - ZELFSTANDIGEN- ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- ZELFSTANDIGEN - UITKERINGEN - VERPLICHTING TOT BETALEN - MORATOIRE INTEREST.

3° INTEREST -

Dat het definitieve karakter van
de opzegging bijgevolg niet uitsluit
dat de partij die de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn
heeft beeindigd, die tijdens die termijn nag kan beeindigen wegens
dringende reden en dat de beeindiging, in voorkomend geval, voor de
onder die omstandigheden ontslagen
werknemer nag het recht op de in
artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalde
vergoeding wegens willekeurige afdanking kan doen ontstaan;
Dat het middel faalt naar recht;

MORATOIRE INTEREST VORDERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN - INGEBREKESTELLING.

4° INGEBREKESTELLING -

BEGRIP.

5° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- ZELFSTANDIGEN - UITKERINGEN - INGEBREKESTELLING - MORATOIRE INTEREST.

1° en 2° De verbintenis tot betaling van
de uitkeringen krachtens het stelsel
inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering ten voordele van de zelfstandigen,
waarin noodzakelijkerwijze de erkenning van een subjectief recht op die
uitkeringen besloten ligt, is een verbintenis die, in de zin van art. 1153 B. W.,
alleen betrekking heeft op de betaling
van een bepaalde geldsom, zodat bij
vertraging in de uitvoering en bij die
bepaling vastgestelde wettelijke interest verschuldigd is (1).
3°, 4° en 5° Om moratoire interest te kun-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 november 1991 - 3• kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe Gelijkluidende conclusie van de h.
Leclercq, advocaat-generaal Advocaat : mr. Dassesse.

nen vorderen op de uitkeringen valgens de regeling inzake verzekering
tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, is het voldoende dat de schuldeiser in de ingebrekestelling duidelijk ondubbelzinnig
(1) Zie Cass., 26 juni 1978 (A.C., 1978, 1260);
3 dec. 1979 en 19 mei 1980 (ibid., 1979-80, nrs.
214 en 588); 25 mei 1981, A.R. nr. 6267 (ibid.,
1980-81, nr. 549), en 8 dec. 1986, A.R. nr. 5358
(ibid., 1986-87, nr. 212).
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te kennen geeft dat hij wil dat de
hoofdverbintenis wordt uitgevoerd (2).
(Artt. 1139, 1146 en 1153 B.W.)
(VIENNE T. LANDSBOND VAN DE FEDERATIES
DER BEROEPSMUTUALITEITEN VAN BELGIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9239)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1990 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1139, 1146, 1153, inzonderheid
1153, derde lid, en 1154 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op eisers vordering tot betaling van moratoire interest op het bedrag van
913.984 frank, dat verweerder hem op 16
september 1985 als uitkering voor zijn
arbeidsongeschiktheid, te rekenen van
27 juli 1979, heeft betaald, op grand:
« dat ... een aanmaning om te betalen ...
als essentiiHe voorwaarde geldt om ingevolge artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek moratoire interest te kunnen
verkrijgen ... ; dat (eiser) in zijn verzoekschrift van 13 augustus 1979 zijn
vordering beperkte tot erkenning van
een staat van arbeidsongeschiktheid en
derhalve tot toekenning uit dien hoofde
van sociale-zekerheidsuitkeringen; dat
echter vaststaat dat tijdens het geding
over de staat van ongeschiktheid van de
betrokkene nooit over wettelijke interest
is gesproken; dat (eiser) aan het sociaalzekerheidsstelsel van de zelfstandigen
was onderworpen en in zeldzame omstandigheden en vanaf zijn 25 jaar aanspraak maakte op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen wegens een algehele ongeschiktheid waarvan kon worden vermoed dat zij zeer lang zou duren, en er
niet aan gedacht heeft bovendien moratoire interest te vragen; dat de kwestie
van de moratoire interest eerst in een
brief van 24 september 1985 door de
raadsman (van eiser) is opgeworpen, dit
(2) Zie Cass., 16 sept. 1983, A.R. nr. 3804
(A.C., 1983-84, nr. 31); 18 dec. 1986, A.R. nr.
7529 (ibid., 1986-87, nr. 241); J. LECLERCQ, £'application des int{m§ts moratoires aux prestatwns socJa]es, Plecht. openincrsrede v66r het
Arbeidshof te Bergen, van 2 s:pt. 1980, nrs. 67
en 68.
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is ongeveer een maand nadat 913.984
frank als hoofdbedrag is betaald; dat (eiser) ... , op wie de bewijslast rust, niet
aantoont dat er voorheen een ingebrekestelling is geweest waarin uitdrukkelijk, zij het impliciet van moratoire interest sprake is; dat bij de eerste aanmaning de hoofdsom al betaald was; dat
eruit volgt dat te dezen geen moratoire
interest kon worden toegekend >>; dat het
arrest ook zegt dat verweerder vanaf 16
september 1985, ingevolge het arrest van
het Arbeidshof te Brussel waarbij
R.I.Z.I.V. en R.S.V.Z. zijn veroordeeld om
aan eiser de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te betalen, aan eiser' wel
913.984 frank, als uitkeringen vanaf 27
juli 1979 tot 30 juni 1985, maar geen interest heeft betaald, « welke interest trouwens nog niet was gevraagd »,
terwijl artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat inzake verbintenissen die, zoals te dezen, aileen betrekking
hebben op het betalen van een bepaalde
geldsom, de schadevergoeding wegens
vertraging in de uitvoering verschuldigd
is te rekenen van de dag der aanmaning;
ook al moet volgens die bepaling de
schuldeiser, om recht te hebben op moratoire interest, duidelijk en ondubbelzinnig aan de schuldenaar te kennen
hebben gegeven dat hij wil dat de verbintenis wordt uitgevoerd, volgens die
bepaling echter de schuldeiser niet verplicht is om aan de schuldenaar mede te
delen dat, in geval van vertraging in de
uitvoering van de verbintenis, laatstgenoemde benevens de hoofdsom, ook interest zal moeten betalen; om schadevergoeding wegens vertraging en interest
daarop te kunnen vorderen, het voldoende is dat duidelijk en ondubbelzinnig
wordt te kennen gegeven dat de hoofdverbintenis moet worden uitgevoerd; in
dit geval, het arrest, als gezegd, vaststelt
dat eiser, bij verzoekschrift van 13 augustus 1979 aan de arbeidsrechtbank had
gevraagd dat de staat van ongeschiktheid zou worden erkend en, derhalve,
dat hem uit dien hoofde sociale-zekerheidsuitkeringen worden toegekend »;
daaruit volgt dat het arrest niet naar
recht kon beslissen dat het verzoekschrift van 13 augustus 1989, hoewel
het strekte tot toekenning van sociale-zekerheidsuitkeringen wegens eisers arbeidsongeschiktheid, geen zij het impliciet aanmaning was, die moratoire interest heeft doen lopen, omdat zij daarop
geen betrekking had en, om die reden de
vordering tot betaling van moratoire in-
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terest (met de gekapitaliseerde interest),
te rekenen van de neerlegging van voormeld verzoekschrift, niet kon afwijzen :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, bij verzoekschrift van
13 augustus 1979, beroep heeft ingesteld tegen de administratieve beslissingen volgens welke hij vanaf
27 juli 1979 niet meer voldeed aan
de voorwaarden van artikel 20 van
het koninklijk besluit van 20 juli
1971, en hem vanaf 30 september
1979 de gelijkstelling van een tijdvak van ongeschiktheid met een
tijdvak van beroepsbezigheid als
zelfstandige werd geweigerd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat << (eiser) in zijn verzoekschrift van 13 augustus 1979
zijn vordering beperkte tot de erkenning van een staat van arbeidsongeschiktheid en derhalve tot toekenning uit dien hoofde van socialezekerheidsuitkeringen »;
Overwegende dat artikel 1146 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
schadevergoeding eerst dan 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;
Dat ook al moet volgens die bepaling de schuldeiser, om recht te hebben op schadevergoeding, te dezen
op de wettelijke interest ex artikel
1153 van het Burgerlijk Wetboek,
duidelijk en ondubbelzinnig aan de
schuldenaar te kennen geven dat hij
wil dat de verbintenis wordt uitgevoerd, volgens die bepaling echter
de schuldeiser niet verplicht is om
aan de schuldenaar mede te delen
dat, in geval van niet-nakoming van
de verbintenis, laatstgenoemde de
wettelijke of contractuele gevolgen
ervan zal dragen;
Overwegende dat de verbintenis
om sociale-zekerheidsuitkeringen te
betalen, waarin noodzakerlijkerwij-
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ze de erkenning van een subjectief
recht op die uitkeringen besloten
ligt, een verbintenis is die, in de zin
van artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, aileen betrekking heeft op
het betalen van een bepaalde geldsam, zodat, bij vertraging in de uitvoering, de bij die bepaling vastgestelde wettelijke interest verschuldigd is;
Dat de betaling van de wettelijke
interest derhalve wel een van de
wettelijke gevolgen is die de schuldenaar moet verwachten in geval
van niet-nakoming van zijn verbintenissen;
Dat eruit volgt dat om interest op
de sociale-zekerheidsuitkeringen te
kunnen vorderen, het voldoende is
dat de schuldeiser in de ingebrekestelling duidelijk en ondubbelzinnig
te kennen geeft dat hij wil dat de
hoofdverbintenis wordt uitgevoerd;
Dat het arrest, door te beslissen
dat het verzoekschrift van 13 augustus 1979 geen aanmaning was op
grond waarvan eiser wettelijke interest kon vorderen, omdat zij enkel
strekte tot betaling van sociale-zekerheidsuitkeringen, de in het middel
aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hoofdberoep; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
25 november 1991 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Charlier - GeJijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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Nr. 163

ze KAMER

-

27 november 1991

1° STRAF -

ALLERLEI - MOTIVERING VROEGERE TRANSACTIES - STAAT VAN INLICHTINGEN - BEWIJSWAARDE.

2° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN
STRAFZAKEN- STAAT VAN INLICHTINGENVERMELDING VAN TRANSACTIES - BEWIJSWAARDE.

1° en 2° Bij de motivering van een vervallenverklaring van het recht tot sturen mag de rechter acht slaan op
transacties die in de staat van inlichtingen van de beklaagde vermeld
staan en waarvan de rechter de bewijswaarde in feite beoordeelt, zonder
te beslissen dat de strafbare feiten die
tot die transacties hebben geleid, bewezen zijn of dat de aanvaarding van
een transactie een erkenning van
schuld inhoudt (1}.

dat de appelrechters hebben beslist
dat die drie overtredingen bewezen
waren of dat de betaling van een
transactie een erkenning van schuld
inhoudt;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij voor de motivering van
de vervallenverklaring van het recht
tot sturen alle gegevens van het dossier in aanmerking hebben genemen, meer bepaald de inlichtingen
die over de persoon van eiser vermeld staan in de « staat van inlichtingen » - ten onrechte « strafregister » genoemd - en waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de bewijswaarde van
die gegevens in feite hebben beoordeeld en hebben voldaan aan de bijzondere motiveringsplicht, bedoeld
in artikel 195, tweede en derde lid,
van het Wetboek van Strafvordering;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(MASSON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9133}

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 maart 1991 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;

27 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advo-

Over de middelen, aangevoerd in de

caat-generaal.

memorie van eiser, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht:

Over het tweede middel:

Overwegende dat uit de vaststelling dat eiser « in de periode van 1
mei 1985 tot 1 mei 1987, dus in twee
jaar tijds, het voorwerp vormde van
vijf transacties inzake wegverkeer,
waaronder drie wegens overdreven
snelheid », niet kan worden afgeleid

Nr. 164

ze

KAMER -

27 november 1991

1° OPENBAAR MINISTERIE (1) Zie M. FRANCHIMONT, Manuel de procedure penale, Fac. droit Liege, 1989, biz. 73.

STRAFZAKEN - VORDERINGEN TER ZITTING - ART.
190 SV. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
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2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - OPENBAAR MINISTERIE - VORDERINGEN TER ZITTING - ART. 190 SV.

1o en 2° Wanneer het O.M de zaak heeft

samengevat en zijn conclusie heeft genomen ter zitting van de correctionele
rechtbank, is hij krachtens art. 190 Sv.
niet verplicht opnieuw het woord te
nemen na heropening van de debatten
en na neerlegging van een deskundigenverslag dat enkel op prive-belangen
betrekking heeft (1).
(ESCALON! T. STAD BRUSSEL, MINNEBIER)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 9144)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1991 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel in zijn geheel:

Overwegende dat het proces-verbaal van de op 13 maart 1990 door
de Correctionale Rechtbank te Brussel gehouden terechtzitting en het
vonnis van 15 november 1990 vaststellen dat de rechtbank het openbaar ministerie heeft gehoord in
zijn samenvatting en zijn conclusie;
Overwegende dat de rechtbank,
op verzoek van de burgerlijke partij
Minnebier, bij vonnis van 17 mei
1990 een geneesheer-deskundige
heeft aangewezen om hem te onderzoeken, de opgelopen verwondingen
en letsels alsook hun evolutie tot de
genezing of consolidatie te omschrijven, de graad en de duur van de
door de feiten veroorzaakte arbeidsongeschiktheid vast te stellen, de esthetische schade te omschrijven en
de rechtbank elke geneeskundige inlichting te verstrekken waardoor
een billijker raming van de schade
mogelijk wordt;
(1) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4428
(A.C., 1985-86, nr. 162).
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Overwegende dat de vermelding
dat « de procureur des Konings zijn
vordering neemt » is geschrapt in
het proces-verbaal van de terechtzitting van 15 november 1990 en dat
die doorhaling naar behoren is goedgekeurd;
Overwegende dat het openbaar
ministerie dat de zaak heeft samengevat en zijn conclusie heeft genamen, noch krachtens artikel 190 van
het Wetboek van Strafvordering
noch krachtens enige andere wetsbepaling verplicht is opnieuw het
woord te nemen na de neerlegging
van een deskundigenverslag dat, zoals te dezen, uitsluitend op prive-belangen betrekking heeft; dat, nu het
openbaar ministerie de zaak heeft
samengevat en zijn conclusie genamen heeft op de terechtzitting van
13 maart 1990, noch het vonnis van
15 november 1990 noch het bestreden arrest, dat het bevestigt door de
motivering ervan over te nemen, als
nietig kunnen worden beschouwd op
grond van de enkele omstandigheid
dat de procureur des Konings niet
opnieuw het woord genomen heeft
op de terechtzitting van 15 november 1990, na de neerlegging van dat
deskundigenverslag;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 november 1991 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Van Ommeslaghe.
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2•

KAMER -

27 november 1991

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975, ARTT. 19.1 EN 19.2 - RICHTINGSVERANDERING - RECHTSAFSLAAN NA INHAALMANEUVER.

Artt. 19.1 en 19.2 Wegverkeersreglement
1975 wordt door de rechter niet geschonden wanneer hij beslist dat als
een bestuurder, na een inhaalmaneuver naar de rechterkant van de rijbaan
uitwijkt, zich nogmaals ervan dient te
vergewissen dat hij dit kan doen zonder gevaar voor de ingehaalde bestuurder.
(SAMAIN T. BAILANT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9204)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 mei 1991 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel: schending van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
19.1, 19.2 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, eiser tot een geldboete van 100
frank ( + 5 frank) en in de kosten jegens
de vervolgende partij veroordeelt wegens
het door onvoorzichtigheid toebrengen
van slagen en verwondingen aan de verweerder B... en wegens de ermee samenhangende overtreding van artikel 19.1
van het Wegverkeersreglement (namelijk
dat « hij, toen hij naar rechts wilde afslaan ... om de rijbaan te verlaten ... ,
zich niet vooraf ervan heeft vergewist
dat hij dit kon doen zonder gevaar voor
de andere weggebruikers, vooral rekening houdend met de vertragingsmoge-
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lijkheden van de achterliggers
artikel
19.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975) "•
doordat het hem tevens heeft veroordeeld tot vergoeding van de schade van
de verweerder B ... op grand « dat uit het
verhoor van de burgerlijke partij (de verweerder B ... ) en de getuige Z ... ter zitting
gebleken is dat de bestuurder van de
vrachtwagen de bromfietser heeft ingehaald bij de afdaling van de brug en
hem is voorbijgereden alvorens naar
rechts af te slaan; dat uit de korte afstand tussen het hoogste punt van de
brug en de inrit van de opslagplaats en
uit het feit dat beklaagde (thans eiser)
binnen zo'n afstand twee maneuvers
heeft uitgevoerd, namelijk de bromfietser heeft ingehaald en voorbijgereden en
vervolgens naar rechts is beginnen af te
slaan terwijl de beide voertuigen voortreden, volgt dat de bromfietser vlakbij was
op het ogenblik dat de vrachtwagen naar
rechts afsloeg; dat, in strijd met wat beklaagde, zich daartoe baserend op de gevolgtrekkingen van de getuige Z... betoogt, de bromfietser niet verstrooid was;
dat hij de rechter richtingsaanwijzer van
de vrachtwagen opmerkte toen deze kart
v66r het rechtsafmaneuver voor hem
reed; dat hij die aanduiding terecht opvatte als het teken dat de vrachtwagen
opnieuw rechts op de rijbaan zou rijden
en dat hij zich niet heeft kunnen voorstellen dat het voertuig zou vertragen en
naar rechts afslaan; dat uit de zin van de
heer Z... " Hij hield rechts " niets kan
worden afgeleid aangaande de tijd gedurende welke de vrachtwagen op de rechterkant bleeft alvorens naar rechts af te
slaan; dat integendeel de hierboven vermelde preciseringen aangaande de twee
maneuvers van de beklaagde toelaten
aan te nemen dat beklaagde zo hij
rechtshield, dat slechts deed vlak v66r
het naar rechts afslaan; dat beklaagde,
na zijn eerste maneuver te hebben uitgevoerd en alvorens naar rechts af te
slaan, zich niet ervan vergewist heeft dat
hij een gevaar vormde voor de bromfietser; dat hij anders laatstgenoemde zou
hebben opgemerkt en hem zijn weg zou
hebben laten voortzetten alvorens af te
slaan, aangezien hij vlakbij was "•
terwijl artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement weliswaar de bestuurder
die naar rechts wil afslaan om de rijbaan te verlaten verplicht om zich vooraf
ervan te vergewissen dat hij dat kan
doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers; die verplichting evenwel
ophoudt te bestaan wanneer de bestuur-
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der, na zijn voornemen om naar rechts
af te slacm tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan gebleven is
(artikel 19.2 van het Wegverkeersreglement); het vonnis te dezen beslist dat de
verweerder B... de rechter richtingsaanwijzer van de vrachtwagen van eiser had
gezien toen deze zich voor hem bevond
en niet heeft betwist dat laatstgenoemde
« rechts hield »; eiser zich derhalve alvorens af te slaan niet meer ervan diende
te vergewissen dat hij dit kon doen zonder gevaar voor de achterligger, de verweerder B ... , en a fortiori evenmin verplicht was hem zijn weg rechts op de
rijbaan te laten voortzetten; de omstandigheid dat hij kort tevoren de verweerder B ... had ingehaald en dat deze, toen
hij zag dat eiser de rechter richtingsaanwijzer van zijn vrachtwagen had doen
werken en dat hij « rechts hield "• in de
mening kon verkeren dat hij alleen opnieuw rechts op de rijbaan zou gaan rijden, hem geenszins ertoe verplichtte zich
andermaal ervan te vergewissen dat hij
naar rechts kon afslaan zonder gevaar
voor de verweerder B... ; artikel 19.2 van
het Wegverkeersreglement weliswaar de
rechtsafslaande bestuurder ertoe verplicht zijn voornemen « tijdig genoeg »
kenbaar te maken, maar hem, na het
vervullen van die verplichting, niet verbiedt om daarna onmiddellijk naar
rechts af te slaan, nadat hij zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan
is gebleven; het in werkelijkheid de
plicht van de verweerder B ... was ... om
te vertragen bij het zien van de werkende richtingsaanwijzer en het « maneuver » van eiser; hij in geen geval mocht
proberen de vrachtwagen van eiser
rechts in te halen; het vonnis bijgevolg,
door de aan eiser ten laste gelegde overtredingen bewezen te verklaren op grond
dat eiser, na de verweerder B ... links te
hebben ingehaald en na vervolgens de
rechter richtingsaanwijzer van zijn
vrachtwagen te hebben doen werken en
« rechts te hebben gehouden », zich, &Llvorens rechtsaf te slaan, nogmaals ervan
had moeten vergewissen dat hij dit kon
doen zonder gevaar voor de achteropkomende verweerders B ... , en hem desnoods zijn weg had moeten laten voortzetten, de bovenaan in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, meer bepaald de artikelen 19.1 en 19.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
heeft geschonden :

Overwegende dat eiser onder
meer is gedagvaard uit hoofde van
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het feit dat hij met overtreding van
artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement, « toen hij naar rechts of
naar links wilde afslaan om de rijbaan te verlaten of zijn voertuig
langs de linkerkant van een rijbaan
met eenrichtingsverkeer wilde opstellen, zich niet vooraf heeft vergewist dat hij dit kon doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers,
vooral rekening houdend met de
vertragingsmogelijkheden van de
achterliggers »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis de overtreding van artikel
19.1 bewezen verklaart ten aanzien
van eiser, op de in het middel uiteengezette gronden, en meer bepaald op grond dat eiser « na zijn
eerste maneuver te hebben uitgevoerd, zich, alvorens naar rechts af
te slaan, niet ervan heeft vergewist
dat hij een gevaar vormde voor de
bromfietser » en dat uit de gegevens
van het dossier blijkt « dat op het
ogenblik dat de vrachtwagen rechts
afsloeg, de bromfietser vlakbij
was»;
Overwegende dat de appelrechters, zonder de in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen te
schenden, hebben kunnen beslissen
dat de omstandigheid dat eiser
rechts hield op de rijbaan na verweerder te hebben ingehaald en op
dat ogenblik zijn rechter richtingsaanwijzers heeft doen werken hem
niet ontsloeg van de verplichting
zich ervan te vergewissen dat hij
naar rechts kon afslaan zonder gevaar voor de andere weggebruikers,
inzonderheid voor verweerder die
vlak achter hem reed en die het rijgedrag van eiser kon interpreteren
als de enkele kennisgeving van zijn
voornemen om na het inhaalmaneuver terug zijn plaats rechts op de
rijbaan in te nemen;
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;
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;

verdwijnen, mede gelet op de wijzigingen die ondertussen zijn aangebracht
in de door het bestuur verleende vergunningen (1). (Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(SIMON, BUGARIN T. GEMEENTE ELSENE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9280)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van eiser, in zoverre deze gericht is
tegen de civielrechtelijke beschikkingen van het bestreden vonnis;
verwerpt de voorziening voor het
overige; veroordeelt eiser in de kosten.
27 november 1991 -

2• kamer -

Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en Houtekier.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 juni 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 11 april 1990 (2);
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij de tegen de eisers ingestelde
strafvordering vervallen verklaard
wordt door verjaring:

Overwegende dat, bij gebrek aan
belang, de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij het herstel van de plaats in de
vorige staat wordt bevolen :
Over het middel: schending van de artikelen 55, § 2, en 65, § 1, a, van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, gewijzigd, respectievelijk,
door de artikelen 12 en 21 van de wet
van 22 december 1970,
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STEDEBOUW -

HERSTEL VAN DE PLAATS
IN DE VORIGE STAAT - VOORWAARDEN.

Wanneer een rechter een veroordeling
uitspreekt wegens overtreding van art.
64 van de Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw, kan hij het herstel van
de plaats in de vorige staat enkel bevelen als hij ondubbelzinnig vaststelt dat
die maatregel nog noodzakelijk is om
de gevolgen van het misdrljf te doen

doordat het bestreden arrest de eisers
veroordeelt om de plaats in de vorige
staat te herstellen en dus binnen de termijn van zes maanden de door de bouwvergunning van 13 juni 1980 voorgeschreven bestemming van cafetaria terug te
geven aan het pand op de Arnaud Fraiteurlaan, nr. 28, te E1sene; dat het bij
niet-uitvoering hiervan binnen de voorgeschreven termijn, de door het college
(1) Cass., 23 sept. 1987, A.R. nr. 5478 (A.C.,
1987-88, nr. 49).
(2) A.R. nr. 7812 (A.C., 1989-90, nr. 481).
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van burgemeester en schepenen gemachtigde ambtenaar de toestemming geeft
om van ambtswege in de uitvoering ervan te voorzien, de materialen en voorwerpen te vervoeren, op te slaan of te
vernietigen op de door hem gekozen
plaats, en zulks op kosten van de veroordeelden, verminderd met de opbrengst
van de verkoop der materialen en voorwerpen, op vertoon van een staat, begroat en invorderbaar verklaard door de
beslagrechter; dat het arrest zijn beslissing onder meer hierop grondt « dat de
p.v.b.a. Siva op 30 september 1981 een
nieuwe aanvraag van een bouwvergunning indiende om een discotheek in te
richten in het pand op de Fraiteurlaan;
dat die aanvraag door het schepencollege
werd verworpen bij besluit van 4 december 1981; (... ) dat bovengenoemde vennootschap tegen die beslissing als volgt
in beroep ging : 1) dat ze op 31 december
1981 een beroep instelde bij de bestendige deputatie van de provincieraad · van
Brabant; 2) dat ze op 2 april 1982 met
toepassing van artikel 55 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw een beroep instelde bij de Koning
bij gebreke van een andersluidende beslissing van de bestendige deputatie; (... )
dat dit beroep werd verworpen bij koninklijk besluit van 12 augustus 1982,
waarvan op 29 september 1982 is kennisgegeven; (... ) dat (de eisers) voor het hof ·
(van beroep) het bestaan van een stilzwijgende bouwvergunning aanvoeren;
(...) dat zij zich daartoe baseren op de beslissing waarbij de medebeklaagde Monu
is vrijgesproken op grond van het feit
dat door de laattijdige kennisgeving van
het koninklijk besluit van 12 augustus
1982 de beklaagde het recht heeft zich te
beroepen op de aanvraag van een bouwvergunning, die op 30 september 1981
door de p.v.b.a. Siva was ingediend voor
de conform de aanvraag uitgevoerde
werken en de gegeven bestemming; dat,
nu de grief van niet-overeenstemming
niet was opgeworpen, de rechtbank besliste dat uit de gegevens van de zaak
bleek dat de in de telastleggingen omschreven feiten geen misdrijf opleverden
aan de zijde van die beklaagde; (... ) dat
de (eisers) zich niet kunnen beroepen op
die stilzwijgende vergunning die zou verkregen zijn na 12 augustus 1982, dus op
een ogenblik dat zij geen aandeelhouders meer waren van de p.v.b.a. Siva; (... )
dat het hof (van beroep) voor het overige
de pertinente motivering overneemt
waarin de eerste rechter de aan (de ei-
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sers) verweten misdrijven, namelijk dat
ze enerzijds een voor het gebruik als cafetaria bestemd gebouw, zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke
vergunning van het college van burgemeester en schepenen, hebben gebruikt
als discotheek-dancing, anderzijds die
werken in stand hebben gehouden, bewezen heeft verklaard; (... ) dat de burgerlijke partij voor de eerste rechter vorderde dat de (eisers) zouden worden veroordeeld om de plaats in de vorige staat te
herstellen en dus de door de bouwvergunning van 13 juni 1980 voorgeschreven
bestemming van cafetaria eraan terug te
geven; (...) dat artikel 65 van de wet van
29 maart 1962 aan de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester
en schepenen de zorg overlaat te oordelen of er, gelet op de zwaarwichtigheid
van de vastgestelde overtreding, redenen
zijn om voor het strafgerecht het herstel
van de plaats in de vorige staat, dus de
afbraak van de werken, te vorderen, zodat die sanctie enkel mag worden uitgesproken als ze uitdrukkelijk is gevorderd
door de overheid; (... ) dat het bovenaangehaalde artikel 65 de geadieerde rechter ertoe verplicht om na de bewezenverklaring van het misdrijf het herstel van
de plaats in de vorige staat te bevelen,
als zulks te dezen door het college van
burgemeester en schepenen is gevorderd, tenzij die maatregel niet meer nodig is om de gevolgen van het misdrijf te
doen verdwijnen; dat zulks te dezen niet
het geval is; (... ) dat in navolging van de
rechtbank moet worden beslist dat de
omstandigheid dat volledig herstel van
de plaats in de vorige staat gebeurlijk
niet meer mogelijk is niet ter zake
doet »;
terwijl herstel van de plaats in de vorige staat alleen kan worden bevolen als
die maatregel nog nodig is om de gevolgen te doen verdwijnen van het in artikel 64 van de wet houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw omschreven misdrijf, gelet, in
het bijzonder, op de - uitdrukkelijke of
stilzwijgende - wijzigingen die ondertussen zijn aangebracht in de vergunningen van het bestuur; de wet dat herstel
niet langer gebiedt om aan een bepaalde
stand van zaken een einde te maken, als
deze niet meer strafbaar is, hetgeen te
dezen het geval is, aangezien blijkens de
vaststellingen van het arrest (blz. 27-28)
de vrijspraak van de medebeklaagde Menu hierop was gegrond dat de laattijdige
kennisgeving van het koninklijk besluit
van 12 augustus 1982 - waarbij het be-
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roep van de P.V.B.A. Siva op 2 april 1982
bij de Koning had ingesteld bij gebreke
van een andersluidende beslissing van
de bestendige deputatie - de beklaagde
het recht geeft zich te beroepen op de
aanvraag van een bouwvergunning, die
de P.V.B.A. op 30 september 1981 had ingediend voor de conform de aanvraag
uitgevoerde werken en aan de plaats gegeven bestemming, meer bepaald die
van discotheek, en aangezien de eerste
rechter besliste dat, nu de grief van nietovereenstemming niet was opgeworpen,
uit de gegevens van de zaak bleek dat in
de telastleggingen bedoelde feiten, die,
de periode van het misdrijf uitgezonderd,
overeenkwamen met de aan de eisers
ten laste gelegde feiten, geen misdrijf
opleverden aan de zijde van die beklaagde; de omstandigheid van de P.V.B.A. Siva, overeenkomstig artikel 55, § 2, van de
bovengenoemde wet van 29 maart 1962,
een « stilzwijgende vergunning » zou
hebben gekregen na het tijdstip vanaf
wanneer de eisers « geen aandeelhouders meer waren van de p.v.b.a. Siva »,
alsook na de vaststelling van het misdrijf, dat misdrijf weliswaar niet doet
verdwijnen, maar daaruit geenszins
volgt dat het door de burgerlijke partij
gevorderde herstel van de plaats in de
vorige staat nog verantwoord of nodig
was om de gevolgen van het misdrijf te
doen verdwijnen; het arrest bijgevolg,
door er anders over te beslissen en het
herstel te bevelen op de hierboven weergegeven gronden, niet naar recht verantwoord is (schending van de in het middel
aangevoerde wetsbepalingen) :
Overwegende dat de rechter, wanner hij een veroordeling uitspreekt
wegens overtreding van artikel 64
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
het herstel van de plaats in de vorige staat enkel mag bevelen als hij
vaststelt dat die maatregel nog nodig is om de gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen, gelet op de
wijzigingen die ondertussen aangebracht zijn in de vergunningen van
het bestuur;
Overwegende dat het bestreden
arrest beslist dat te dezen het herstel van de plaats in de vorige staat
nodig is om de gevolgen van het
misdrijf te doen verdwijnen;
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Overwegende evenwel dat het arrest, waarbij de eisers schuldig worden bevonden aan overtreding van
de bovengenoemde wet, doordat zij
tussen 15 juni 1980 en 18 november
1981, een tot het gebruik van cafetaria bestemd pand hebben gebruikt
als dancing en die werken in stand
hebben gehouden, in de door het
middel overgenomen motivering
melding maakt van « een stilzwijgende (bouw)vergunning » die de
personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Siva zou hebben
gekregen om dat pand als discotheek-dancing te gebruiken « na 12
augustus 1982 », ofschoon de eisers
« geen aandeelhouders meer waren
van (die) personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid »;
Dat het arrest door die overwegingen in het ongewisse laat of het hof
van beroep besliste dat het bestaan
van een stilzwijgende bouwvergunning voor het litigieuze pand in
geen geval de gevolgen van het misdrijf kon doen verdwijnen dan wel
of daarentegen, ondanks die vergunning, het herstel van de plaats in de
vorige staat nodig bleef om andere
redenen die het arrest niet opgeeft;
Dat de veroordeling van eisereE;
tot herstel van de plaats in de vorige staat dus niet regelmatig met redenen is omkleed;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre daarbij het
herstel van de plaats in de vorige
staat wordt bevolen; 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 eisers, ieder van hen, in de
helft van de kosten van hun voorziening; laat het overige gedeelte van
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die kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
27 november 1991 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler en
Van Ommeslaghe.

2° en 3° De beslissing dat de bedingen
van een overeenkomst moeten worden
nietig verklaard omdat zij zo
" enorm » zijn dat zij strijdig zijn met
de openbare orde, wordt naar recht
verantwoord door de rechter die erop
wijst dat de litigieuze bedingen " van
die aard zijn dat zij de schuldeiser {.. .)
een voordeel zouden verschaffen dat
helemaal niet in verhouding is tot de
schade die uit de niet-uitvoering van
de overeenkomst kan voortvloeien
(... en) dat het voor de schuldeiser van
bij de aanvang voordeliger was dat de
overeenkomst niet dan wei zou worden
uitgevoerd » (2). (Artt. 6, 1108, 1131 en
1133 B.W.)
(« BANQUE DU CREDIT LIEGEOJS " T. FRAJKJN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9027)
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1° OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPL!CHTJNGEN VAN PARTJJEN- TUSSEN PARTJJEN - STRAFBEDJNG - BEGRJP.

2° OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLJCHTJNGEN VAN PARTJJEN- TUSSEN PARTlJEN - BEDJNG - OPENBARE ORDE - TEGENSTRJJDJGHEJD - GEVOLG.

3° OPENBARE ORDE -

OVEREENKOMST
- RECHTEN EN VERPLICHTJNGEN VAN PARTl.JEN - TUSSEN PARTJJEN BEDJNG STRJ.JDJG !VIET DE OPENBARE ORDE - GEVOLG.

1o De beslissing dat bedingen die als
" straf " worden omschreven te dezen
geen strafbedingen zijn, wordt naar
recht verantwoord door de rechter die
erop wijst dat de litigieuze bedingen
" iets anders en heel wat meer zijn
dan de door de schuldeiser bij het sluiten van de overeenkomst beoogde vergoeding van zijn schade » (1). (Artt.
1152, 1226 en 1229 B.W.)
(1) Zie Cass., 8 dec. 1988, A.R. nr. 8206 (A.C.,
1988-89, nr. 209).

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 9 mei 1989 en 27 februari 1990 door het Hof van Beroep
te Luik gewezen;
A. In zoverre de voorziening tegen
het arrest van 9 mei 1989 is gericht;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 6, 783, 887, 1079, 1101,
1108, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131,
1133, 1134, 1152, 1153, 1154, 1226, 1229,
1382, 1383, 1674, 1855 en 1907ter van het
Burgerlijk Wetboek, 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het
algemeen beginsel van de wilsautonomie
in de overeenkomsten, van de algemene
beginselen inzake openbare orde en goede zeden en schending van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest van 9 mei
1989 het beding vernietigt van de leningsovereenkomst, die verweerder bij
eiseres heeft afgesloten, waarin was bepaald dat indien de lener in gebreke
bleef de terugbetaling op een van de vervaldagen te verrichten het gehele nog
verschuldigde saldo opeisbaar zou wor(2) Zie Cass., 17 april 1970 (A.C., 1970, 754);
zie ook Cass., Fr. burg. 1ste, 14 me1 1991
(J.C.P., Sem. jur., 1991, II Jur., biz. 416, en
noot G. Paisant; Rec. Dall. Sir., 1991, Jur., biz.
449 en noot J. Ghestin).
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den, op grond dat dit beding een straf is
die des te zwaarder is nu de rente zeer
hoog lijkt in verhouding tot het geleende
kapitaal en tot de datum die is vastgesteld voor de terugbetaling van de lening, en op grond dat dit beding, waarvan wordt vastgesteld dat het een geheel
vormt met de bedingen van de overeenkomst waarin een verwijlrente van 6,5
pet. en een straf van 10 pet. worden bepaald bij niet-uitvoering van de overeenkomst, niet als een vergoedend strafbeding kon worden besehouwd doeh integendeel als een strafbeding dat een
voordeel zou opleveren dat niet in verhouding is tot de mogelijke sehade ten
gevolge van de niet-uitvoering van de
overeenkomst,
terwijl, eerste onderdeel, het strafbeding een beding is waarbij de partijen
forfaitair en definitief het bedrag bepalen van de sehade die de sehuldeiser zou
kunnen lijden door de foutieve niet-uitvoering van de overeenkomst; dat niet
geldt voor een beding dat, zoals te dezen,
bepaalt dat de aan de sehuldenaar verleende termijn vervalt en dat de nog versehuldigde bedragen opeisbaar worden
bij foutieve niet-uitvoering, door de
sehuldenaar, van zijn eontraetuele verpliehtingen; daaruit volgt dat het bestreden arrest van 9 mei 1989 : 1o niet wettig
heeft kunnen beslissen dat het in de
overeenkomst bepaalde beding van verval van de termijn waardoor het nog versehuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar
werd, een strafbeding uitmaakte (sehending van de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1152, 1226 en 1129 van het Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg niet naar
reeht verantwoord is (sehending van aile
in het middel aangewezen bepalingen),
2° dat beding bijgevolg niet heeft kunnen
nietig verklaren op grand dat het geen
vergoedend karakter had als vereist voor
een strafbeding (sehending van aile in
het middel aangewezen bepalingen en
inzonderheid van de artikelen 6, 1131,
1152, 1226 en 1229 van het Burgerlijk
Wetboek) en niet naar reeht verantwoord
is (sehending van aile in het middel aangewezen bepalingen); de vernietiging van
het arrest van 9 mei 1989 tot vernietiging van het arrest van 27 februari 1990
leidt;
tweede onderdeel, alleen het onevenwieht tussen de prestaties van de partijen niet tot nietigheid van de overeenkomst leidt : dat is alleen het geval als
dat onevenwieht voortvloeit uit het misbruik, door een van de partijen, van de
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noden, hartstoehten, zwakheden of van
het gebrek aan ervaring van de andere
partij en aldus voortkomt uit een ongeoorloofde oorzaak of een culpa in contrahendo of als dat onevenwieht een geval
van objeetieve benadeling uitmaakt of
strijdig is met de goede zeden of met
een bepaalde wettekst die van dwingend
reeht of van openbare orde is; daaruit
volgt dat het bestreden arrest van 9 mei
1989, in zoverre het het beding dat de
termijn doet vervallen nietig verklaart
aileen op grand dat het zo overdreven
was, zonder vast te stellen dat eiseres
misbruik had gemaakt van hartstoehten,
zwakheden, noden of van verweerders
gebrek aan ervaring, en zonder vast te
stellen dat er een objeetieve benadeling
was of een miskenning van een tekst
van dwingend reeht of van openbare orde : 1o de bindende kraeht van de overeenkomst heeft miskend door de litigieuze bedingen nietig te verklaren op grand
van een oorzaak die niet in de wet is bepaald (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen en inzonderheid
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), 2° het beginsel van de wilsautonomie in de overeenkomsten heeft miskend (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen en inzonderheid
miskenning van het algemeen beginsel
van de wilsautonomie in de overeenkomsten, zoals dat onder meer is uitgedrukt in de artikelen 6, 1101, 1108, 1126,
1127, 1128, 1129, 1130 en 1131 van het
Burgerlijk Wetboek en schending van
die bepalingen) en het begrip openbare
orde en goede zeden heeft miskend
(sehending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek), 3° het begrip culpa in
contrahendo heeft miskend (sehending
van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek) en de artikelen 6, 1131 en 1133 van
het Burgerlijk Wetboek heeft gesehonden door de litigieuze bedingen nietig te
verklaren zonder vast te stellen dat de
ene partij misbruik heeft gemaakt van
de hartstoehten, zwakheden en noden
van de andere partij wat de voorwaarde
is voor benadeling; de vernietiging van
het arrest van 9 mei 1989 tot vernietiging van het arrest van 17 februari 1990
leidt:
Overwegende dat het hof van beroep, hoewel het arrest de drie litigieuze bedingen die het opsomt als
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« straf » omschrijft, oordeelt dat het
te dezen geen strafbedingen betreft;

Dat het arrest inderdaad zegt
dat de strafbedingen, die bepalen
wat verschuldigd is als de lener zijn
verbintenissen niet uitvoert, om omschreven te kunnen worden als
« straf », in de zin van de artikelen
1152 en 1226 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, een vergoedend
karakter moeten hebben, dat wil
zeggen dat zij de vergoeding moeten
beogen van de schade die uit de
niet-uitvoering kan voortvloeien, en
zulks door zich te plaatsen op het
ogenblik dat de partijen de overeenkomst sluiten (... en) dat de bedingen waarvan te dezen de uitvoering
wordt gevraagd, geen aanspraak
kunnen maken op de omschrijving
" strafbedingen " in de voormelde
betekenis, want die bedingen, zoals
zij nietigverklaard en ineengestrengeld zijn, vormen iets anders en
heel wat meer dan door de schuldeiser, bij het sluiten van de overeenkomst, beoogde vergoeding van zijn
schade »;
«

Overwegende dat het arrest vervolgens erop wijst dat die bedingen
« van die aard zijn dat zij de
schuldeiser, uitlener, een voordeel
verschaffen dat niet in verhouding
is tot de schade die uit de niet-uitvoering van de overeenkomst kan
voortvloeien (... en) dat het voor de
schuldeiser van bij de aanvang voordeliger was dat de overeenkomst
niet dan wel zou worden uitgevoerd »;
Dat het hof van beroep uit die
vaststellingen naar recht heeft kunnen afleiden dat « alle bedingen
(zouden) moeten nietigverklaard
worden omdat zij zo " enorm" zijn
dat zij strijdig zijn met de openbare
orde »; dat het arrest aldus zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;

Om die redenen, zonder de andere
onderdelen van het vierde middel,
die tot geen ruimere vernietiging
kunnen leiden, te moeten onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest
van 9 mei 1989 in zoverre het beslist
dat eiseres geen recht heeft op de
overeengekomen interest tot vergoeding van het uitgeleende kapitaal;
vernietigt, in diezelfde mate, het arrest van 27 februari 1990 dat het
vervolg is van de bestreden beslissing; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde arresten; veroordeelt eiseres in drie
vierde van de kosten, houdt de overige kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
28 november 1991-- 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever. de h. Parmentier
Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

2o AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OVEREENKOMST HERSTELPLICHT - ZAKEN DE ZAAK - BEGRIP.

GEBREK VAN
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1° Een zaak is door een gebrek aangetast

wanneer zij een abnormaal kenmerk
vertoont (1). (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)
2° Uit de enkele omstandigheid dat de
vloer van een kelder glad was « doordat daar een botermalaxeur stand, die
juist in werking was », kan niet worden a.fgeleid dat die keldervloer een
abnormaal kenmerk vertoonde. (Art.
1384, eerste lid.)
(ORBAN, BRASSEUR T. MARCHAL, NATIONAAL
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9057)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1315, 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, zowel op grand van
eigen redenen als met verwijzing naar
de redenen van de eerste rechter, vaststelt dat verweerster sub 1, op 22 maart
1983, in de kelder van de eisers het
slachtoffer is geworden van een ongeval,
wegens het feit dat « de keldervloer glad
of bijzonder glad, of" een weinig vettig ",
of nog "natuurlijk lichtjes vettig" was,
omdat er daar een boterkneder stand die
juist in werking was ''• en de eisers voor
dat ongeval aansprakelijk verklaart op
grand van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek en deze bijgevolg veroordeelt om aan de verwerende
. partijen provisionele bedragen te betalen
op grand : « dat echt niet kan worden beweerd dat verweerster sub 1. veeleer was
gestruikeld op die " stenen vloer die
noch glad, noch bijzonder aangelegd
was"; dat op 22 maart 1983 wel degelijk
is verklaard dat "zij jammer genoeg is
uitgegleden op de zeer vettig geworden
vloer "; het dan ook zonder belang is dat
(1) Zie Cass., 29 sept. 1988, A.R. nr. 8018, 19
dec. 1988, A.R. nr. 8273, en 9 maart 1989, A.R.
nr. 8299 (A.C., 1988-89, nrs. 61, 239 en 387).
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zij eerder uit eigen beweging in de kelder is gegaan en niet omdat (eiseres)
haar had geroepen; dat niet voldoende
naar recht is bewezen dat zij, ook al
kende ze goed of zeer goed haar buren, (de eisers), reeds vroeger v66r
het ongeval in de litigieuze kelder
was gegaan; dat trouwens evenmin is bewezen dat (verweerster sub 1) wist of
had moeten weten dat het niet uitzonderlijk of ongewoon is dat in een landbouwstreek, waar ze sinds enkele j aren
of meer woonde, de landbouwers in hun
kelder een karnmolen hebben waarmee
ze zelf hun bater kneden; dat dus (...)
aan (verweerster sub 1.), die toen meer
dan vijftig jaar was, niet kan worden
verweten dat zij niet de elementaire
voorzorgsmaatregelen voor haar veiligheid had getroffen, aangezien in elk geval uiteraard niet kon gezien of voorzien
worden dat de vloer vettig was; dat het
argument volgens hetwelk zij bij haar
buren was komen telefoneren zonder dat
men het had gevraagd en ook had beslist
dat zij haar telefoongesprek dadelijk in
de kelder ging betalen, helemaal niet relevant is (...); dat in werkelijkheid, hoewei de keldervloer waarop (verweerster
sub 1.) is uitgegleden geen intrinsiek gebrek vertoonde, die vloer evenwel een
" abnormaal kenmerk had waardoor
schade kon worden veroorzaakt en zijn
structuur was aangetast" (... ); dat de keldervloer aldus door een gebrek was aangetast (... ), zodat de (eisers) moeten worden veroordeeld om (... ) (de schade) te
herstellen "•
terwijl een zaak slechts door een gebrek is aangetast, waarvoor de bewaarder ervan op grand van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is, als zij een abnormaal
kenmerk vertoont waardoor schade kan
worden veroorzaakt;

eerste onderdeel, het abnormale kenmerk van een zaak slechts kan worden
beoordeeld door vergelijking met de zaken van dezelfde soort of dezelfde aard,
waardoor kan worden vastgesteld welke
kenmerken het slachtoffer van de zaak
normaal kon verwachten; het arrest, dat
vaststelt dat het ongeval zich heeft voorgedaan in de particuliere kelder van de
eisers, waarin bater werd gekneed, en
dat, omdat daar een boterkneder stand
die juist in werking was, de vloer glad of
bijzonder glad, of een weinig vettig of
lichtjes vettig was, en aldus aanneemt
dat het feit dat de kelder voor het kneden van bater werd gebruikt noodzake-
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lijk eigen kenmerken meebrengt, en
daaruit afleidt dat de vloer alleen gebrekkig was omdat hij vettig of glad
was, de staat van de litigieuze vloer niet
vergelijkt met een zaak van dezelfde
soort of dezelfde aard, maar met een abstract en ideaal voorbeeld; het derhalve
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt;

beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
28 november 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Houtekier.

W at het eerste . onderdeel betreft :

Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, met verwijzing naar
het beroepen vonnis « dat volgens
de overeenstemmende versies van
partijen, de (verweerster) Marchal
bij haar buurvrouw was gaan telefoneren; dat toen zij zulks had gedaan, zij de prijs ervan wilde betalen aan (eiseres) die in haar kelder
bezig was met het karnen van de
melkroom; dat (verweerster) dan in
de kelder is gegaan waar zij haar
evenwicht heeft verloren toen ze
over de wegens het karnen vettig
geworden vloer liep », anderzijds, op
grond van eigen redenen, « dat een
feitelijk gegeven bewezen bleef ( ... ),
te weten dat de vloer van de kelder
glad of bijzonder glad of "een weinig vettig ", of nog "natuurlijk lichtjes vettig " was, omdat daar juist
een boterkneder in werking was »;
Overwegende dat het hof van beroep uit die vaststellingen niet kon
afleiden dat « de keldervloer waarop
Liliane Marchal is uitgegleden een
abnormaal kenmerk "vertoonde "
waardoor de structuur ervan wordt
aangetast » en « dat de keldervloer
dus door een gebrek was aangetast »;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 169
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KAMER -

RECHTERLIJKE

28 november 1991
ORGANISATIE

BURGERLIJKE ZAKEN SA!VIENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING
OVER EEN GESCHILPUNT HEROPENING
VAN DE DEBATTEN - LATERE DEBATTEN DEZELFDE PARTIJEN - ANDER GESCHILPUNT
- WIJZIGING VAN HET RECHTSCOLLEGE.

Art. 779, eerste lid, Ger. W., vereist niet
dat de rechter, die de debatten over
een geschilpunt bijwoont, oak tegenwoordig is geweest bij vroegere debatten over andere, tussen dezelfde partijen bestaande geschilpunten die hebben geleid tot een afzonderlijke beslissing zonder dat het debat over dat
geschilpunt begonnen was (1).
(PEIRS E.A. T. JOURET E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9198)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 oktober 1990 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen;
(1) Cass., 13 dec. 1990, A.R. nr. 8858 (A.C.,
1990-91, nr. 199).
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Over het middel: schending va.'n de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek,

mei 1990 hebben uitgesproken, de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt:

doordat het bestreden vonnis van 5 oktober 1990 dat, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de door de verweerders
aan de eisers ter kennis gebrachte opzegging geldig verklaart en de ontruiming van de plaatsen beveelt, is gewezen door de eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, die
bestond uit N. Blondiau, S. Deschamps
en P. Pilette, rechters - dat bij de verdere behandeling van de zaak volgend
op het door N. Jeanmart, B. Macq en S.
Deschamps, rechters, op 25 mei 1990 uitgesproken vonnis, de eerste voorzitter,
na het geschilpunt te hebben uiteengezet, de door de partijen voorgedragen
middelen aan een eerste onderzoek te
hebben onderworpen en de voorwaarden
voor een bevoorrechte overdracht te hebben bepaald, een heropening van het debat had bevolen « ten einde de (verweerders) in de gelegenheid te stellen de
brief over te leggen waarin zij op de
hoogte werden gebracht van de overdracht van de (eiser sub 2 en de eiser
sub 3) aan (de eiser sub 1), alsook de
dagvaarding (op verzet) en de door elk
van de partijen in deze zaak genomen
conclusie >>,

Overwegende dat het vonnis van
25 mei 1990 erop wijst dat de eisers
het bevoorrechte karakter van de
huuroverdracht betwisten; dat het
vonnis, na te hebben vastgesteld dat
het aan de hand van het enige stuk
dat zich in het dossier bevond niet
mogelijk was uitspraak te doen over
de kwalificatie van die overdracht,
de heropening van het debat beveelt
ten einde de partijen in staat te stellen de in het vonnis aangewezen
stukken over te leggen;

terwijl krachtens artikel 779, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek de
vonnissen op straffe van nietigheid moeten worden gewezen door rechters die aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond; wanneer de heropening van het
debat is bevolen over een of meer welomschreven punten, die zodanig zijn bepaald dat het debat, wat die punten betreft, de voortzetting is van het vorige
debat, de beslissing over de gegrondheid
van de eis daarna moet worden gewezen
door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, als zulks
niet mogelijk is, door een rechtscollege
dat de debatten volledig hervat; noch uit
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 7 september 1990, waarop over de
zaak is gepleit, noch uit het bestreden
vonnis zelf blijkt dat de zaak na de heropening van het debat in haar geheel opnieuw werd behandeld voor de anders
samengestelde kamer; het bestreden vonnis derhalve, nu het niet is gewezen door
de magistraten die het vonnis van 25

Overwegende dat het bestreden
vonnis van 5 oktober 1990 vaststelt
dat de eisers in hun conclusies het
bevoorrechte karakter van de overdracht toegeven, maar beweren dat
er rechtsgeldig afstand is gedaan
van het voordeel van de bevoorrechte overdracht; dat het bestreden
vonnis uitspraakt doet over die betwisting;
Dat het debat daarover niet de
voortzetting is van de vroegere debatten, aangezien deze enkel betrekking hebben op de kwalificatie van
de overdracht en het bestreden vonnis uitspraak doet over de afstand
van de gevolgen van de bevoorrechte overdracht, welk geschil niet
was opgeworpen voor de rechters
die het vonnis van 25 mei 1990 hebben gewezen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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28 november 1991
1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie (2) van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Dassesse
en Simont.

Nr. 170

welk geval bet bestuur dat feit uiteraard zelf kent en de mogelijke gevolgen van zijn tekortkoming nwet voorzien (1).
(ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS B.V.B.A. T.
VLAAMSE GEMEENSCHAP, BELGISCHE STAAT VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN HET PLAN OOK BELAST
MET DE HERSTRUCTURERING VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS)

(A.R. nr. 7272)
29 november 1991 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever :·de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade, De Gryse
en Houtekier.

Nr. 170
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HUUR VAN DIENSTEN -

AANNEMING
VAN OPENBARE WERKEN - FElTEN DOOR DE
AANNEMER VAN HET BESTUUR OF ZIJN PERSONEEL TEN LASTE GELEGD - ACHTERSTALLIGE BETALING AAN DE AANNEMER.

Art. 16, D, M.B. 14 okt. 1964 aangaande
de administratieve en tecbniscbe contractuele bepalingen die bet algemeen
Jastenkobier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken, luidens betwelk de aannemer van openbare werken, om zicb te kunnen beroepen op
feiten die bij aan bet bestuur of zijn
personeel ten laste Jegt, op straffe van
verval bet betrokken bestuur binnen
een bepaalde termijn scbriftelijk moet
inlicbten over die feiten, is niet toepasselijk in geval van te late betaling, in

Nr. 171
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1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) WERKEN UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN
EEN GEMEENTE - VOORLOPIGE OPLEVERING
- GEMEENTELIJKE OVERHEID BEVOEGD OM
DE VOORLOPIGE OPLEVERING TE AANVAARDEN.

Noot arrest nr. 169 :
(2) Ret O.M. betwistte de rechtspraak niet
van het Rof, dat in tal van arresten de regels
heeft vastgesteld die van toepassing zijn op de
samenstelling van het rechtscollege na heropening van het debat. Ret was evenwel van oardee! dat te dezen het debat, na heropening ervan, althans ten dele de voortzetting was van
de vroegere debatten, zodat de zaak meer gelijkenis vertoonde met de zaak die heeft geleid
tot het arrest A.R. nr. 7294 van 5 april 1991
(A.C., 1990-91, nr. 411), dan met die waarover
het Rof uitspraak heeft gedaan bij het in de
vorige noot aangehaalde arrest A.R. nr. 8858
van 13 dec. 1990.

2° GEMEENTE -

WERKEN UITGEVOERD IN
OPDRACHT VAN EEN GEMEENTE - GEMEENTELIJKE OVERHEID BEVOEGD OM DE VOORLOPIGE OPLEVERING TE AANVAARDEN.

Noot arrest nr. 170:
(1) Zie Cass., 16 okt. 1969 (A.C., 1970, 169),
en 22 sept. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 43).
De aan het Rof voorgelegde feiten dateerden
van v66r de vervanging van het M.B. 14 okt.
1964 door het M.B. 10 aug. 1977.
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1° en 2° De beslissing de in opdracht van

een gemeente uitgevoerde werken al
dan niet voorlopig te aanvaarden is
een wezenlijk element van de Jeiding
van de werken en behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen (1). (Art. 90, 6°,
Gemeentewet (2)).
(BELGISCHE N.V. A.E.G. - TELEFUNKEN
T. GEMEENTE GENK)
ARREST

(A.R. nr. 7340)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 25, 31, lOB
van de Grondwet, 82bis, 90, bijzonder 6°
van de Gemeentewet van 30 maart 1836,
artikel 16 C en D van het M.B. van 14
oktober 1964,
doordat . het bestreden arrest overweegt " dat de voorlopige oplevering van
voor rekening van een Gemeente uitgevoerde werken een niet zo belangrijke
juridische handeling is dat het Schepencollege geen delegatie zou mogen verlenen om tot die voorlopige oplevering
over te gaan; dat door een dergelijke de«

(1) Zie R.P.D.B., dee! II, druk 1931, trefw.
Commune, nrs. 1402 tot 1406; DE TOLLENAERE,

Nouveau commentaire de la loi communale,
dee! II, druk 1955, nrs. 596 tot 598; WILKIN,
Precis de droit communal, druk 1959, nr. 659;
FLAMME, Traite theorique et pratique des marches publis, dee! II, druk 1969, nrs. 1023 tot
1032; FLAMME, DE GRAND RY, e.a., Praktische

kommentaar bij de reglementering van de
overheidsovereenkomsten, 4• uitgave, nrs. 468
tot 474.4; Conseil d'etat, arret, nr. 21.253 du 12
juin 1981, avec !'avis de auditeur Jacques Salmon, in Administration publique (T), 1981, blz.
188 tot 195; LAMBERTZ, L'execution des
marches locaux, nrs. 45 en 47, en CORTENBOSCH e.a., Les marches des pouvoirs locaux,
Service communal de Belgique, druk 1981,
KoEKELBERG, « Liceite de la delegation de pouvoir : avant tout une question de limites ,, in
Administration publique (T), 1985, blz. 133 tot
156; MAST, ALEN en DUJARDIN, Overzicht van het
Belgisch Administratief Recht, druk 1989, nrs.
19 tot 21.
(2) Thans art. 123, 5°, van de
meentewet ».

«

Nieuwe Ge-
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legatie het Schepencollege de " leiding
van de gemeentewerken" - die hein opgelegd wordt bij art. 90.6° van de Gemeentewet - niet uit handen geeft; dat
kan verwezen worden naar volgende
handelingen die belangrijker zijn :
- de beslissing een werk te doen uitvoeren;
- de goedkeuring van het lastenkohier;
- de aanwijzing van de gegadigde;
- de definitieve oplevering;
dat art. 90.6° van de Gemeentewet dus
nageleefd werd; "en bijgevolg het eerste
vonnis dat de vordering onontvankelijk
verklaarde bevestigt,
terwijl, ........ ..
tweede onderdeel, de leiding over de
gemeentewerken, zoals bedoeld bij artikel 90.6° van de Gemeentewet, precies de
bevoegdheid omvat tot o.m. voorlopige
oplevering over te gaan en deze bevoegdheid een juridische aangelegenheid is
die bijzonder door de wetgever aan het
College van Burgemeester en Schepenen
werd toevertrouwd, zodat het bestreden
arrest dat oordeelt dat de voorlopige
oplevering een niet zo belangrijke juridische handeling is dat geen delegatie
zou kunnen verleend worden aan dit begrip en aan de draagwijdte van artikel
90.6° van de Gemeentewet een verkeerde
interpretatie geeft (schending van aile in
het middel opgesomde artikelen) , :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 90, 6°, van de toepasselijke Gemeentewet, het college van burgemeester en schepenen belast is met
de leiding van de gemeentewerken,
Dat de beslissing het werk al dan
niet voorlopig te aanvaarden een
wezenlijk element is van de leiding
van het werk, onverminderd het
recht van degene die de leiding ervan heeft, zich te laten bijstaan;
Overwegende dat het arrest, dat
oordeelt dat door de voorlopige oplevering van de werken toe te vertrouwen aan derden, verweerster « de
leiding van de werken niet uit handen geeft "• artikel 90, 6°, van de te
dezen toepasselijke Gemeentewet
schendt;
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Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

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

29 november 1991 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h.
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Nelissen Grade.

-1-

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

A

Schade - MaterHHe schade - Elementen en
grootte - Overlijden van het slachtoffer Ovel'levende echtgenoot - Vermindering van
eigen invaliditeitsuitkering.
128

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Verscheidene daders ling van voorwerpen afkomstig van een
stal - Schade - Algehele vergoeding eisten.

HediefVer245

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat en overheid - Gemeente - Wegen - Rijksweg - Veiligheid
van de weggebruikers.
138

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Zaken - Gebrek van de zaak
75
- Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak
- Begrip.
284

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Overeenkomst - Herstelplicht Gebrek van de zaak - Begrip.

Zaken 284

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Peildatum.

25

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Bestaan en omvang van de schade Raming ex aequo et bono - Voorwaarden.
180

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst
Schade volg.

Beoordelingsbevoegdheid -

Ge218

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Raming - Vergoeding - Aanpassing - Begrip.
218

Schade - Interest - Compensatoire interest
- Aanvangsdatum.
25

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Rente - Compensatoire interest 218
Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Compensatoire interest - Aanmaning tot betaling.
224

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst
Schade - Allerlei - Plicht voor de getroffene
de schade te beperken - Fout van een gemeente bij een openbare verpachting - Vordering tot schadevergoeding tegen de gemeente - Instandhouding van de schade
door de handelswijze van de eiser.
192

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Burenhinder - Nadeel berokkend door de exploitatie van een hinderlijke inrichting zonder vergunning - Bevoegdheid van de rechtbank om de sluiting van de inrichting te bevelen.
200

Advocaat
Tuchtraad van beroep van de Orde van Advo·
caten - Beslissing van de tuchtraad van be·
roep van de Orde van Advocaten op een hoger
beroep van een raad van de Orde - Art. 1068,
Ger.W. - Toe te passen wettelijke bepaling.
255

Advocaat
Beslissing van een raad van de Orde - Hoger
beroep - Devolutieve kracht van het hoger
255
beroep - Grenzen.

-2Arbeidsreglement

Afstamming
Vordering van de moeder van het natuurlijk
kind tot uitkering van onderhouds· en beval·
lingskosten - Art. 340, c, B.W. (oud) - Wet
van 31 maart 1987 - Werking in de tijd. 241

Rechtskracht.

149

Arbeidsreglement
Aard.

149

Arbeidsvoorziening

Arbeid
Algemene begrippen - Werknemer van
vreemde nationaliteit - Minderjarige - Per·
soneel statuut.
264

Sluiting van ondernemingen
fonds - Sluitingsvergoeding
met overbruggingsvergoeding.

Sluitings·
Cumulatie
242

Arbitragehof

Arbeid
Gezondheid en veiligheid - Arbeidsbescher·
ming - A.R.A.B. - Rubriek 3 (16) van littera
A, hoofdstuk II, B, titel I - Afstandsbepaling
• op minder dan 300 m van een woongebied •
- Draagwijdte.
1

Middel waarin een vraag wordt opgeworpen
als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof - Verplichting voor het Hof van
Cassatie om de vraag aan het Arbitragehof te
stellen.

Arbeidsongeval
Toepassingssfeer
Verzet tegen de toepassing van de wet - Werknemer - Nietigheid
van de arbeidsovereenkomst.
172

Arbeidsongeval

B

Aansprakelij kheid - Werkgever
Vergoe·
ding volgens het gemene recht - Voorwaarden.
95

Arbeidsongeval
Vergoeding - Samenloop en verbod - Wettelijke vergoedingen - Vergoeding volgens het
gemene recht- Samenloop- Aansprakelijk·
heid van de werkgever - Voorwaarden.
95

Arbeidsovereenkomst
Bestaansvereisten - Duur - Verbintenis
voor het Ieven - Verbod - Draagwijdte. 108

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen - Werkgever - Overeengeko·
men wijze van arbeiden - Uitvoering van het
werk - Nodige hulpmiddelen - Contracte·
rende partijen - Gemeenschappelijke bedoe·
ling - Nagaan van de gemeenschappelijke
16
bedoeling door de feitenrechter.

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Gevolg.

270

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beiHndiging Werklieden - Willekeul'ige afdanking - Ver·
goeding - Opzeggingsperiode betekend door
de werkgever.
270

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Nietig beding - Art. 6 - Arbeids·
overeenkomstenwet - Draagwijdte.
105

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Nietig beding - Art. 25 Arbeids·
overeenkomstenwet - Draagwijdte.
145

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Rechtsbronnen - Hierarchie Arbeidsreglement- Gebruik.
149

Belasting op slijterijen van gegiste dranken
Openingsbelasting - Misdrijf - Niet·beta·
ling - Strafvordering - Vrij spraak - Bur·
gerlijke rechtsvorderin g - Grondslag - Verplichting van de rechter.
220

Belasting op slijterijen van gegiste dranken
Openingsbelasting - Misdrijf - Toerekenbaarheid - Dader - Rechtspersoon - Straf.
rechtelijke aansprakelijkheid.
220

Belasting over de toegevoegde waarde
Strafbepalingen - Belastingverhoging bij het
niet of niet tijdig voldoen van de belasting Aard van die administratieve geldboete
99
Toepasselijkheid van art. 6.1 E.V.R.M.

Belasting over de toegevoegde waarde
Vervolgingen en gedingen - Recht van het
bestuur om een dwangbevel uit te vaardigen
24.9.
- Voorwaarden.

Belasting over de toegevoegde waarde
Bewijsmiddelen en controlemaatregelen Recht van de administratie om toepassing te
maken van de procedw·e inzake ambtshalve
249
aanslag - Begrip.

Benelux
Strafzaken - Verdrag - Rechtshulp - Uitlevering- Specialiteitsbeginsel- Begl'ip. 26

Beroepsgeheim
Geneesheer - Be lang van de patient - Overlegging van medisch dossier op verzoek van
de rechter.
197

-3Beroeps ziekte
Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vcrschei·
dene beroepsziekten - Maximum bed rag. 55

Be roe ps ziekte
Basisloon - Vaststelling - Arbeidsonge·
schiktheid ontstaan na het verlaten van de be·
roepencategorie.
55

Bescherming van de maatscha ppij
Voorziening in cassatie - Vorm - Voorzie·
ning in cassatie bij brief ingesteld - Ontvan·
kelijkheid.
201

Betekening e n kennisgeving
Exploten - Strafzaken - Europees Verdrag
van 20 april 1959 aangaande de wedet·zijdse
rechtshulp in strafzaken - Rechtstreekse
dagvaarding door de benadeelde - Beteke·
ning - Niet-naleving van de voorschriften
van het Verdrag- Gevolg.
155

Betekening e n kennisgeving
Betekeningen in het buitenland - Geldigheid
239
- Excepties van nietigheid.

Bevoegdheid en aa nleg
Stralzaken - Geschil inzake bcvoegdheid Misdrijf in Belgie gepleegd door een militair,
behorende tot de Britse strijdkrachten en
handelend in dienstopdracht - Bevoegd
sb·afgerechL
61

Bezit
Tit.els aan toonder - Verloren of ontvreemde
titels - Verzet door de houder overecnkom·
stig de wet van 24 juli 1921 - Houder die de
bescherming van de wet niet kan geniet.en Houder die de titels terugvordert van de der·
de-verkrijger op grond van art. 2279 B.W. Vereiste hoedanigheid - Bewijslast.
189

Burgerlijke rechtsvorde ring
Burgerlijke-partijstelling voor de ondcrzoeks·
rechter - Feiten reeds aanhangig voor het
vonnisgerecht.
84

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Ontvankelijkheid - Be·
lang - Begrip.
157

Burgerlijke rechtsvordering
Strafzaken - Strafvordering - Verjaring Gevolg.
176

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Verzet van de burger·
lijke partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot afwijzing van het
verzet - Verplichte veroordeling van de bur·
gerlijke partij tot schadevergoeding - Draagwijdte.
232

Bewijs
Algemene begrippen - Bewijsstukken waar·
van de overlegging door de recht.er bevolen
wordt - Bcroepsgeheim als wettige reden om
deze overlegging niet uit te voeren.
197

c

Bewijs
Algemene begrippen - Stt·afzaken - Staat
van inlichtingcn - Vermelding van transac·
ties - Bewijswaarde.
275

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijslast - Houder
van verlorcn of ontvreemde titels - Verzet
door de hou der overeenkomstig de wet van 24
juli 1921 - Houder die de besch er ming van
de wet niet kan gen ieten - Houder d ie de ti·
tels terugvorde rt van de derde-verkrijger op
grond van a1·t. 2279 B.W. - Vereist.e hoedanig·
heid.
189

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bekentenis - Stilzwij·
gen - UiUegging - Voorwaarde - Taak van
de rechter.
97

Bewijs
Burgerlijke zaken - Eed - Beslissende eed
- Weigering - Stilzwijgen - UiUegging Voorwaat·de - Taak van de rechter.
97

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Bu rgerlijke zaken - Arbeidsreglement - Ge·
br uik.
149

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Sch ending van ministerie1e omzendb1·ief Geen a anle id ing tot cassatie.
216

Cassatie
Bevoegdh eid van h et Hof - Tv:eede kamer Wanbedrijf ten Jaste gelegd aan een magistraat in een hoi van beroep of in ecn arbeids·
hof of van het parltet bij die gerechten.
155

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken
- Voorziening van de procureur-generaal Art. 441 Sv. - Verjaring van de strafvorde·
ring.
157

-~Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Beslissing van een arrest - Onwettigheid
- Beslissing van een ander arrest over dezelfde zaak - Nauw verband tussen de twee be·
schikkende gedeelten.
173

Collectieve arbeidsovereenkomst
Opvoedin gs- en huisvestigin gsinrichtingen Loonregeling - Vereiste van diploma of getuigschrift - Draagwijdte.
52

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Bu rgerlijke zaken
- Beslissing op de hoofdvordering - Vernie·
tiging - Gevolg t.a.v. de beslissing op de
rechtsvordering tot vrijwaring.
237

D

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Stra[zaken Strafvordering - Cassatieberoep van de be·
klaagde beperkt tot de beslissingen op de tegen hem ingestelde strafvordering en op de
door hem tegen een medebeklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering - Vernieti·
ging van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering - Gevolgen hiervan
voor de beslissingen op de burge1·1ijke rechtsvorderingen.
129

Cassatiemiddelen

Strafzaken - Geestrijke dran ken - Slijterij
- Vergunningsrecht - Gegiste dranken Slijterijen - Overtredingen - Vervolging Vormen.
134

Derdenverzet
Verzet - Beslissing tot samenvoeging van de
boedels - Faillissement.
159

Dienstplicht

Inleidi ng - Aard - Middel waarin een vraag
wordt opgeworpen als bedoeld in art. 26 Bij zondere Wet Arbitrageh of - Verplichting
voor het Hof van Cassatie - Begrip.
253

Cassatiemiddelen

Militierech tscolleges - Rechtspleging - Herkeuringsraad - Inobservatiestelling - Geen
nieu we oproeping - Sch riftelijk verweer en
indienen van stuk ken.
113

Dienstplicht

On duidelijke middelen - Dienstplicht - Toelichting.
154

Cassatiemiddelen

Militierechtscolleges Toepasselijkheid.

E.V.R.M., art. 6 154

Dienstplicht

Middel waarin wettelij ke bepalingen worden
vermeld zonder ve rband met de aangevoerd e
grief - Tuch tzaken - Ontvankelijkheid. 255

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Dienstplichtzaken macht- Laattijdige aanvraag.

Dagvaarding

Militierechtscolleges
Herkeu ringsraad Motivering - Antwoord op overgelegde stuk l<en.
154

Dienstplicht
Over154

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Sti·afzaken Voorlopige hechtenis - Mededeling van het
dossier aan de verdediging - Art. 22, derde
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 Middel ten betoge dat die wetsbepaling is geschonden voor de raadkamer - Rechtsvormen in acht genomen in hoger beroep.
69

Cassatiemiddelen

Militierech tscolleges - Rechtspleging - Herkeuringsraad - I nobservatiestell ing - Geen
nieuwe oproeping - Schriftelijk verweer en
inzage van bet deskundigenverslag.
154

Dienstplicht
Militierech tscolleges - Rechtspleging - Herkeuringsraad- Buiten h et la nd verb lijvende
dienstplichtige - Wettelijk voorgeschreven
onderzoeksmaatregelen - Noodzaak of wenselij kheid - Onaantastbare beoordeling. 176

Dienstplicht

Geen betrekk ing op de bestt·eden beslissing
- Burgerlijke zaken - Beslissing van de eerste rechter - Geen uitspraak in hoger beroep.
111

Cassatiemiddelen
Geen betrekking op de testreden beslissing
- Strafzaken - Voorziening tegen de veroordelende beslissing - Middel met beroep op
onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer- Ontvankelijkheid.
231

Militierechtscolleges - Rechtspleging - Herkeul'ingsraad - Buiten het lan d verblijvende
dienstplich tige - Wettelijk voorgeschreven
en bevolen on derzoeksmaatregelen - Resultaat van de maatregelen
Neerlegging van
de resultaten.
176

Dienstplicht
MiJitierech tscolleges - Vorm van de beslissingen - Uitgifte van de beslissing - Onjuiste vermeldingen - Minuut van de beslissing
21
- Vermoeden van regelmatigheid.
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Douane en accijnzen
Verjaring van de rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken recbten - Termijn.
4

Douane en accijnzen
Verjaring van de stra·f vordering - Gevolgen
t.a.v. de verjarin g van de rechtsvordering tot
betaling van de ontdoken rechten.
4

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en verbintenissen Faillissement Buitenlands vonnis Vreemde wet - Terl"itoriale gevolgen - Gevolg.
92

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en verbintenissen Schuldeisers - Gelijkheid - Individuele tenuitvoerlegging - Verbod - Internationale
open bare orde.
92

E
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gevolgen t.a.v. de personen - Kinderen Levensonderhoud - Nieuwe of veranderde
omstandigheden - Gevolgen.
228

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en verbintenissen Faillissement - Handelingen of betalingen
verricht met bedrieglijke benadeHng van de
schuldeisers - Nietigheid - Rechtsvordering
- Vereisten- Begrip- Gevolgen.
163

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gevolgen t.a.v. de goederen - Echtscheiding
door onderlinge toestemming - Aan de kin·
deren verschuldigd levensonderhoud - Overlijden van een der ex-echtgenoten.
208

G

Economie
Economische expansie - Art. 38, §2, eerste
lid, wet 30 dec. 1970 - Verlies van het genot
van de voordelen - Termij n - Aanvang. 30

Economie
Vrijheid van koophandel en nijverheid
Aanbod - Weigering - Verantwoorcling. 38

Europese Gemeenschappen
PrejudiciiHe geschillen- Art. 177 E.E.G.-Ver·
drag - Vraag om uitlegging van een bepaling
van bet Verdrag of van de door de instellingen
van de Gemeenschap verrichte handelingen
- Uitlegging noodzakelijk om een uitspraak
van het Hof mogelijk te maken.
12

Geestrijke dranken
Slijterij - Vergunningsrecht - Gegiste ch·anken - Slijterijen - Overtredingen - Vervolging - Dagvaarding - Vormen.
134

Gemeente
Wegen - Rijksweg - Veiligheid van de weg·
gebruikers - Beveiligingsverplichting.
138

Gemeente
Werken uitgevoerd in opdracht van een ge·
meente - Gemeentelijke overheid bevoegd
om de voorlopige oplevering te aanvaarden.
288

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Provinciebelastingen - Beslissing van de be·
stendige depu tatie - Voorzien ing in cassatie
- Vormen.
140

F
Faillissement, faillissementsaklword en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Beslissing tot samenvoeging
van de boedels van verschillende fai!Hssemen·
ten - Derdenverzet- Termijo.
159

Geneeskunde
Orden - Orde van Apothekers - Lijst van de
orde - Inschrijving - Procedure - Raad
van beroep - Beslissing - Weigering - Ver·
eiste meerderheid.
7

Geneeskunde
Orden - Orde van Geneesheren - Recht op
een onpartijdige rechterlijke instantie - Be~~

w
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Hoger beroep

Gerechtelijke politie
Vaststelling van een overtreding van de strafwet - Medede ling van inlichtingen aan de
R.V.A. - Begrip.
169

Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van
de rechter - Bij verstek gewezen vonnis
waartegen het O.M. niet in hoger beroep is gekomen - Verzet van de beklaagde - Vonnis
op dat verzet- Hoger beroep van het O.M. tegen dat vonnis - Beslissing over dat hoger
beroep - Verzwaring van de bij verstek uitgespmken straf - Wettigheid.
6

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep
van het O.M. - Gevolgen.
155

H

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Verdaging.
179

Hoger Beroep

Herhaling
Vroegere veroordeling - Uitwissing.

234

Hinde rlijke inrichtingen
Abnormaal nadeel aan de buren berokkend
door de exploitatie zonder vergunning van
een hinderlijk bedrijf - Bevoegdheid van de
rechtbanken om de sluiting van de inrichting
te bevelen.
200

Hof van assisen
Samenstelling van het hof - Tegenwoordigheid van het O.M.
116

Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
-Art. 2llbis, Sv. - Toepassingsgebied. 252

Hoger Beroep
Strafzaken - But·gel'lijke rechtsvordering Hoger beroep van de burgerlijke pa rtij - Gevolgen.
217

Hoger beroep
Tuchtzaken - Tuchtl;echter in hoger beroep
verzwaart de door de eerste rechter uitgesproken straf - Geen eenstemmigheid vereist.
252

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen
- Personen door wie hoge1· beroep kan worden ingesteld - Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.
38

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen
- Vonn is dat een sch riftonderzoek beveelt Hoger beroep van de pa1·tijen over de zaak
zelf- Ontvankelijkheid.
187

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Incidenteel hoger beroep - Art. 1054 Ger.W. - Betrokken partij
- Begrip.
237

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Devolutieve
kracht - Vernietiging van het beroepen von~L
54

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer Beschikking - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Afzondel'lijke beschilcl<ing
- Voorlopige hechtenis - Handhaving
Rechtsmiddel - Ontvankelijkheid.
29

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Uitgifte van het beroepen vonnis - Voeging bij
het dossier van de rechtspleging.
124

Hoger beroep
Tuchtzaken - Orde van Advocaten - Hoger
beroep tegen een beslissing van een raad van
de Orde - Art. 1068 Ger.W. - Toe te passen
wettelijke bepaling.
255

Hoger beroep
Tuchtzaken - Devolutieve kracht van het boger beroep - Perken.
255

Huur van diensten
Aanneming van openbare werken - Feiten
door de aan nemer van het bestuur of zijn personeel ten laste gelegd - Achterstallige beta288
ling aan de aannemer.

Huur van goederen
Algemene begdppen - Genet van een onroerend goed - Tijdelijke wetten - Kosten en
lasten ten laste van de huurder - Door stukken gestaafde rei!He uitgaven - Toepassingsgebied.
120

Huur van goederen
Pacht - Verplichting van partijen - Verdering tot ontbinding
Voorwaarden Sancties.
141

Huur van goederen
Pacht- E inde (opzegging) - Opzegging door
de verpachter om zelf bet geed te exploiteren
- Eerste gebruiksperiode- Begrip.
72

-7 lnkomstenbelast.ingen

Huur van goederen
Pacht- Ontbinding - Voorwaarden.

141

Huur van goederen
Pacht - Voorkooprecht - Rechtsvordering
73
- Oproeping ter minnelijke schikking.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering.
261

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar
Bevoegdvoegdheid van de directeur - Grenzen.
167

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Ontheffing
- Begrip.

Termijn
164

Inkomstenbelastingen

I

Aanslagprocedure - Onthefiing - Art. 277,
210

§ 1, W.I.B. - Nieuwe stukken of feiten.

lndeplaatssteUing
Leerkracht getroffen door een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde - Periodes van afwezigheid - Weddetoelagen uitbetaald door de Staat - Substitutie in de rechten van de getroffene - Vereisten.
69
Burgerlijke zaken - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekosten - Verzekeringsinstelling - Geneeskundige verstrekkingen
aan het slachtoffer van een verkeersongeval
- Slachtoffer als persoon ten laste - Vordering tot terugbetaling tegen de verzekeraar
van degene die het ongeval heeft veroorzaakt
- Veroorzaker van het ongeval verstrekkingsgerechtigd lid van de verzekeringsinstelling - Subrogatie van de verzekeringsinstelling in de rechten van het slachtoffer van het
ongeval - Begrip.
213

lngebrekestelling
183
272

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Bedrag - Forfaitaire raming - Art. 44, tweede
37
lid, W.I.B. - Toepassingsvoorwaarden.

lnkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfsverliezen - Verliezen van een belastingjaar Aftrek aangenomen door de administratie Verstrijken van de termijnen voor wijziging
- Gevolg m.b.t. de vaststelling van het belastbaar inkomen voor de volgende belastingjaren - Verplichting van de administratie. 35

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen.

Beroep voor het hof van bet•oep - Eisende
pal'tij - Verstek - Arrest - Motivering Verplichting voor de rechter.
186

Interest
Moratoire interest - Aanvang - Voorwaarden.
173

Interest
Moratoire interest - Art. 1153, B.W. - Begrip.
183

Interest
Moratoire interest - Natuurramp - Vergoeding.
183

Interest

lngebrekestelling
Begrip.

Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe grieven - Feiten niet voorgelegd aan de
directeur van de belastingen
Belastbaar
feit- Begrip.
104

Inkomstenbelast.ingen

lndeplaatssteUing

Aanmaning tot betaling - Begrip.

Inkomstenbelastingen

258

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering
- Wijzi,ging - Verstrijken van de termijnen
35
- Gevolg.

Moratoire interest - Verbintenis tot betalen
- Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Uitkeringen.
272

Interest
Moratoire interest - Vordering - Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheidsverzekering 272
Uitkeringen - Ingebrekestelling.

Interest
Compensatoire interest- Begrip.

25

Interest
Compensatoire interest- Begrip.

218

Interest
Compensatoire interest - Vergoeding van
schade uit onrechtrnatige daad - Aanmaning
tot betaling.
224

lnternationale verdragen
Overeenkomst tussen de bij het Noord-Atlantische Verdrag aangesloten Staten, betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten
(goedgekeurd bij wet van 9 januari 1953} -

8
Misdrijf in Belgie gepleegd door een militair
behorende tot de Britse strijdkrachten en
handelend in dienstopdracht
Bevoegd
strafgerecht.
61

Internationale verdragen
Europees Verdr ag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken Rechtstreekse dagvaarding dom· de benadeelde - Betekening - Niet-naleving van de
voorschriften van het Verdrag - Gevolg. 155

Misdrijf
Toerekenbaarheid - Dader - Rechtspersoon
220
- Strafrech telijke aansprakelijkheid.

Munten en bankbiljetten
Uitgifte van nagemaakte of vervalste bankbiljetten - Nama king of vervalsing van bankbiljetten - Onderscheiden misdt·ijven.
67

N
K

Natuurramp
Schade - Herstel - Vergoeding - Moratoire
163
interest.

Koop
Factuut·- Aanvaarding - Stilzwijgende aanvaa rding - Bewijslast.
226

Natuurramp
Rechtspleging - Voorziening bij het hof van
beroep - Verzoekschrift - Gevolg.
1~3

Natuunamp
Schade - Herstel - Perken.

163

L
Levensonderhoud
Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Aan de kinderen verschuldigd levehsonderhoud - Overlijden van een der ex-echtgenoteo.
208

0
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Burgerlijke zaken - Arbeidsreglement - Ge149
bruik.

M
Minderjarigheid
Minderjarige van vt·eemde nationaliteit Leerplicht - Arbeid - Werkloosheid - Personeel statuut.
264

Minder-validen
Tegemoetkoming - Echtgenoot - Werknemer - Onderdaan van een Lid-Staat - E.G.
- Artt. 2 en 3, verordening (E.E.G.) nr.
1408/71 - Uitlegging - Prejudicieel geschil
- H.v.J.
12

Minder-validen
Tegemoetkoming
Wetten en besluiten Werking in de tijd - Onmiddellijke toepassing - Admin istratieve beslissing - Toestand waarop twee wetgevingen van toepassing zijn - Gevolg.
268

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Inkomstenbelastingen
- Aanslagtermijnen.

Aanslagprocedure
256

Onderwijs
Leerkracht getroffen door een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde - Periodes van afwezigheid - Weddetoelagen uitbetaald door de Staat - Substitutie in de rechten van de getroffene - Vereisten.
69

Onderwijs
Leerplicht - Minderjarige van vreemde nationaliteit - Personeel statuu t.
264

Onderzoek in strafzaken
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest
dat het verzet van de burgerlijke partij tegen
een besch ikking van buitenvervolgingstelling
afwijst - Verplichte veroordeling van de burgerlijke partij tot schadevergoeding - Draag232
wijdte.

-9-

p

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest
dat het ven:et van de burgerlijke partij tegen .
een beschikking van buitenvervolgingstelling
afwijst - Verplichte veroordeling van de bur·
gerlijke partij tot schadevergoeding - Draagwijdte.
232

Paritair comite
Paritair Comite voor bet Bouwbedrijf - Ressort - Activiteit bestaande in bet plaatsen
van afsluitingen.
17

Paritair comite

Ongeoorloofde mededinging
Handelingen in strijd met eerlijk handelsgebruik - Vordering tot staking - Handelsreclame - Verwarring st.ichtende gegevens 144
Beoordeling door de feitenrechter.

Openbaar ministerie
Strafzaken - Strafvordering- Openbaar ministerie dat aan het aanhangig strafdossier
een geseponeerd strafdossier heeft toegevoegd.
23

Ressort - Criterium - Activiteit van de onderneming:
17

Prejudicieel geschil
Middel waarin een vraag wordt opgeworpen
als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof - Verplichting voor het Ho£ van Cassatie - Begrip.
253

Openbaar ministerle
Hof van assisen O.M.

Te~enwoordigheid

van het .
116

R

Openbaar mlnisterie
Strafzaken - Vorderingen te1· zitting - Art.
190 Sv. - Burgerlijke rechtsvordering.
275

Openbare orde
lnternationale openbare orde - Faillissement - Buitenlands vonnis - Vreemde wet
- Territoriale gevolgen - Gevolg.
92

Openbare orde
Internationale openbare orde - Faillissement - Schuldeisers - Gelijkheid - Individuele tenuitvoerlegging - Verbod.
92

Openbare orde
Arbeidsovereenkomst - Verbintenis voor het
Ieven - Verbod.
108

Openbare orde
Overeenkomst - Rechten en verplichtingen
van partijen - Tussen partijen - Beding Strijdig met de open bare o1·de - Gevolg. 282

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Strafbeding - Begrip. 282

Overeenkomst
Recbten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Beding - Openbare orde
- Tegenstrijdigheid - Gevolg.
262

Overeenkomst
Verbindende kracht - Miskenning - Begrip.
83

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Werken uitgevoerd in opdracht van een gemeente - Voorlopige oplevering - Gemeentelijke overbeid bevoegd om de voorlopige
288
oplevering te aanvaarden.

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Bevoegdheid van de recbter - Faillissement Buitenlands vonnis - Vreemde wet - Terri92
toriale gevolgen - Gevolg.

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels Taak van de rechter - Verplichting uitspraak
te doen over aile punten van de vordering 192
Onderzoeksmaatregel.

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Ontkentenis van proceshandeling - Vereniging
met rechtspersoonlijkbeid - Vertegenwoordiging - Rechtsgeldigheid van de benoeming
van de bebeerders.
195

Rechtbanken
Strafzaken - Onopzettelijk toebrengen van
slagen en onopzettelijk doden - Veroordeling
155
- Verplichting van de rechter.

Rechtbanken
Strafzaken - Correctionele rechtbank of politierecbtbank - Beschikking tot ve1wljzing 155
Kennisneming - Omvang.

Rechten van de Mens
Art. 6.2 E.V.R.M. - Vermoeden van onschuld
- Openbaar ministerie dat aan het aanhangig strafdossier een geseponeerd strafdossier
heeft toegevoegd.
23

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Onafhankelijkheid en on-

partijdigheid van de rechter - Rechterlijke
46
beslissing.

10·Rechten van de Mens

Recht van verdediging

Art. 10.1 E.V.R.M.- Recht van men ingsuiting
- Beperkingen.
46

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij.
90

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. - Voorlopige hechtenis 91
Redelijke termijn- Vereisten.

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Eerlijke behandeling door
een onafhanl<elijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Strafvervolging en belastingverhoging.
99

Recht van verdediging
Taalgebruik - Vonnissen en arresten Strafzaken - Franse rechtspleging - In het
Nederlands gestelde stukken
Ontbreken
van een vertaling.
27

Recht van verdediging
Strafzaken - Sluiting van de debatten Nieuw stuk - Neerleggin g - Heropening
van de debatten - Verplichting van de rechter - Voorwaarde.
27

Recht van verdediging
Rechterlijke beslissing.

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. - Voorlopige hechtenis Handhaving - Redelijke termijn - Conclusie van de verdachte - Geen antwoord.
131

Rechten van de Mens
Art. 5.4 E.V.R.M. - Voorlopige hecbtenis Handhaving - Taalgebruik - Taal van de
rechtspleging - In die taal gestelde stukken
- Vertaling.
135

Rechten van de Mens

46

Recht van verdediging
Dienstplicht - Herkeuringsraad - Inobservatiestelling - Geen nieuwe oproeping Schriftelijk verweer en indienen van stukken.
113

Recht van verdediging
Strafzaken - Toevoeging van stukken Geen kennisgeving aan de beklaagde.
126

Recht van verdediging

Art. 6.1. E.V.R.M. - Tuchtrechtscollege in hoger beroep - Openbaat·heid van de behandeling en de uitspraak - Afstand door de betrokkene.
142

Dienstplicht - Herkeuringsraad - Inobservatiestelling - Geen nieuwe opt·oeping Schriftelijk verweer en inzage van het deskundigenverslag.
154

Recht van verdediging

Rechten van de Mens
E.V.R.M., art. 6 - Dienstplicht - Toepasselijkheid.
154

Strafzaken - Neerlegging van stukken na
sluiten van de debatten - Gevolgen.
236

Recht van verdediging

Rechten van de Mens
Art. 6.3, a, E.V.R.M. - Draagwijdte.

Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie dat aan het aanhangig strafdossier
een geseponeerd strafdossier heeft toege·
voegd.
23

155

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Strafzaken - Neerlegging van stukken na sluiting van de debatten- Gevolgen.
236

Rechten van de Mens
Art. 5 E.V.R.M. - Voorlopige hechtenis Handhaving - lnzage door de verdachte van
bet dossier en de overtuigingsstukken - Kamer van inbeschuldigingstelling.
236

Rechten van de Mens
E.V.R.M. - Art. 6.1- Hoger beroep - Appelrechter verzwaart de door de eerste rechter
uitgesproken straf - Eenstemmigheid niet
vereist door die bepaling.
252

Rechten van de Mens
Art. 9.3 I.V.B.P.R. - Voorlopige hecbtenis Handhaving - Redelijke termijn - Conclusie van de verdacbte- Geen antwoord.
131

Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage door de verdachte van het dossier en de
overtuigingsstukken - Kamer van inbeschuldigingstelling.
236

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Burgerlijke zaken - Levensonderhoud - Na echtscheiding - Nieuwe of veranderde omstandigheden - Wijziging van de
uitkering- Wettelijke grondslag.
228

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Grenzen van het gezag van ge·
wijsde.
32

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Algemene begrippen - Strafzaken
- Betwisting in burgerlijke zaken - Gezag
32
van gewijsde.

Rechterlijk gewijsde
· Gezag - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Grenzen.
64

-11
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Rechterlijk gewijsde
Gezag - Tuchtzaken - Eindbeslissing - Onderscheid.
255

Rech terlijke Macht
Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat in het hof van beroep of in een arbeidshof of van het parket bij die gerechten - Bevoegdheid van de tweede kamer van het Hof.
155

Op conclusie - Burgerlijke zaken - Vonnis
of arrest geacht op tegenspraak te zijn gewezen - Partij niet verschenen - Conclusic ter
griffie neergelegd - Antwoord.
225

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Verzoek om de
beklaagde te mogen vertegenwoordigen Verwerping - Motivering.
86

Redenen van de vonnissen en a rresten

Rech terlijke organisatle
Burgerlijke zaken - Ari. 109bis Ger.W. Hof van beroep - Kamer met een raadsheer
- Bevoegdheid - Echtscheidingsgeding Dringende en voorlopige maatregclen.
209

Rech terlijke organisatie
Burgerlijke zaken - SamensteJiing van het
rechtscoJiegc - Beslissing over een geschilpunt - Heropening van de debattcn - Latere debatten - Dczelfde pa•·tijen - Ander gesch ilpunt- Wijziging van het rechtscollege.
286

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Commissie tot bescherming
van de maatschappij - Deskundigenopdracht
vervuld door een lid ervan -Art. 292 Ger.W.
90

Op conclusie - Geen antwoord - Strafzaken
- Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn.
131

Redenen va n de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Geen antwoord
132
- Redenen - Begrip.

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank - Aard van het misd1·ijf Niet correctionaliseerbare misdaad - Bcschikking tot verwijzing - Vonnis houdende
onbevoegdverklaring - Vernietiging van de
beschikking- Vetdachte in hechtenis - Verwijzing naar de anders samengestelde raadkamer.
246

Rech tsbeginselen (Algeme ne)
Tuchtrechter in hoger beroep verzwaart de
door de eerste rechter uitgesproken straf Eenstemmigheid niet vet•eist door een algemeen reehtsbeginsel.
252

s

Rechtsbijs tand
Hof van Cassatie - Belastingzaken
Ontvankelijk verzoeksch•·ift - Voorwaarden. 168

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Belnstingzaken - Inkomstenbelastingen - Beroep voor het hof
van beroep - Eisende partij - Ve1·stek - Arrest - Motivering - Verplichting voor de
rechter.
186

Redenen va n de vonn issen e n a rresten
Bij afwezighcid van conclusic - Dienstplichtzaken - Antwoord op overgelegde stukken.
154

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Motivering - Art. 195, tweede lid,
Sv.
67

Redene n van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Burgerlijke rechtsvordering - Grondslag
- Misdrijf - Wetsbepaling - Aanwijzing 133
Verplichting van de rechter - Grens.

Schenkingen en testamenten
Opeenvolgende eigenhandige testamenten Onzekere dagtekening - Nietigheid - Herroepbaarheid - Vaststellingen door de l'echter.
240

Slagen e n verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van slagen en ver·
wondingen en onopzettelijk doden - Gebrel<
aan voorzicbtigheid of voorzorg - Beool·deling door de feitenrechter.
155

Slagen en verwondingen, doden
OnopzetteHjk toebrengen van slagen en verwondingen en onopzettelijk doden - Veroordeling - Verplichting van de rechter.
155

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijd1·agen - Werkgeversbij·
dragen - Tijdelijke vermindering - Maatregel ter bevordering van de tewerkstelling Werkgever, schuldenaar van de Rijksdienst
13
voor Sociale Zekerheid - Begrip.

12Stedebouw

Taalgebruik

Herstel van de plaats in de vorige staat Voorwaarden.
279

Straf
Zwaarste strar- Begrip.

178

Gerechtszaken - In hoger beroep - Strafzaken - Voorlopige hechtcnis - Handhaving
- Taal van de rechtspleging - In die taal gestelde stukken - Vertaling.
135

Taalgebruik

Straf
Samenloop - Eendaadse - Begt·ip.

115

Straf
Samenloop - Meea-daadse - Meerdaadse samenloop van misdrijven waarvan ten mlnste
een een misdaud is.
115

Straf
Vervanging van vea·schillende politiegeldboeten dOOl' een cot·rcctionele geldboete - Strafverzwaring.
6

Straf
Allerlei - Bijzonderc moliveringsplicht Artt. 163 en 195 Sv. - Omvang - Wegve rkeer
- Vea·val van het recht een voertuig te besture n - Herstel in dat recht afhankelijk gemaakt van het slagen voor een of meerdere
van de in art. 38, § 3, Wegvet·keerswet vermelde onderzoeken.
23

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hoger
beroep - Strafzaken - Verzoek tot wijziging
van de taal van de rechtspleging - Afwijzing
door de rechtbank - Hoger beroep - Gcvol gen.
216

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Belastingzaken - Beslissing van de bcstenclige deputatie van de provincieraad Voorziening in een andere taal dan de bestrede n beslissing.
166

Taalgebruik
Ge rechtsza ken (wet 15 juni 1935) - Von nissen en an·esten - Nietigheden - Slrafzakcn
- Franse t•echtspleging - In het Nederlands
gestelde stuk ken - Ontbreken van een vertaiing - Recht van verdediging.
27

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv.
nen.

Rede67

Straf
Allerlei - St.raftoemeting - Redenen.

126

u

Straf
Allerlei - Teruggave - Sluiting van een hinderlijke inrichting die zonder vergunning
wordt geexploiteerd - Aard van die maatregel.
200

Uitlevering
Specialiteitsbeginsel - Begrip.

26

Straf
Allerlei
Motivel'ing - Vroegere vet·oordeling - Uitwissing.
234

Straf
Allerlei - Motivet·ing - Vroegere transacties
-Staat va n inlichtingen - Bewijswaarde.
275

v
Verbintenis
Aanbod - Wcigeri ng - Verantwoord ing.

T
Taalgebruik
Gerechtszaken - In eerste aanleg - Burget·lijke zaken - ATI'ondissement Brussel - Wijziging van procestaal - Voorwaarden - Art.
4, § 2, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken. 117

38

Verjaring
Belastingzaken - Douanc en accijnzen
Verjaring van de rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten - Termijn.
4

Verjaring
Belastingzaken - Douanc en accijnzen
Verjaring van de strafvordering - Gevolgcn
t.a.v. de verjaring van de rechtsvordering tot
betaling van de ontdoken rechten.
4

13Vonnissen en arresten

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Voorziening
van de procureur-generaal - Vordering tot
vernietiging - Art. 441 Sv. - Vernietiging Gevolg.
157

Verjaring
Termijnen - Strafvordering - Verjaring Gevolg t.a.v. de burgerlijke rechtsvordering.
176

Verjaring
Strafzaken - Schorsing - Gronden - Verzoek tot onttrekking op grond van gewettigde
89
verdenking.

Ve1·jaring
Strafzaken - Schorsing - Gronden ontvankelijk cassatieberoep.

Niet
89

Verzekering
Landverzekering - Brand - Risico - Verhaa l van de buren - MateriEHe schade - Begrip.
99

Verzekering
Landverzekering - Subrogatie van de verzekeraar in de rechten van de verzekerde 203
Voorwaarden.

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Art. 3, eerste lid,
W.A.M.-wet - Diefstal, door een minderjarige, van het motorrijtuig van zijn ouders Ongeval - Ouders burgerrech telijk aansprakelijk verklaard - Veroordeling van de verzekeraar jegens de benadeelde derden.
21

Verzel{ering
W.A.M.-verzekering - Voertuig gewoonlijk
gestald in het buitenland - Niet gei'dentificeerd voertuig - Belgisch Bureau voor Au toverzekeraars - Vergoedingsplicht.
41

Verzel{ering
W.A.M.-verzekering - Toevallig feit
Vergoeding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Voorwaarden.
65

Verzet
Bij verstek gewezen vonnis waartegen het
O.M. niet in hager beroep is gekomen - Verzet van d e beklaagde - Vonnis op dat verzet
- Hoger beroep van het O.M. tegen dat vonnis - Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf - Wettigheid.
6

Verzet
Burgerlijke zaken - Akte van verzet - Motivering.
136

Vonnissen en arresten
Belastingzaken - lnkomstenbelastingen
Beroep voor het hof van beroep - Eisende
partij - Verstek - Arrest - Motivering Verplichting voor de rech ter;
186

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verzoek
van de rechter tot overlegging van stukken 197
Vormvereisten.

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Te laat ingediende conclusie - Wering van de conclusie uit het debat - Voo1waarden.
205

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis of
arrest geacht op tegenspraak te zijn gewezen
- Partij niet verschenen - Conclusie ter griffie neergelegd - Antwoord.
225

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - AJgemeen - Te laat ingediende conclusie - Wering uit het debat Voorwaarden.
260

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Sluiting van
de debatten - Nieuw stuk - Neerlegging Heropening van de debatten - Verplichting
van de rechter - Voorwaarde.
27

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Neerlegging
van stukken na sluiten van de debatten - Gevolgen.
236

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Openbaar ministerie - Vorderingen ter zitting- Art. 190 Sv.
275

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de t·echter - Schending- Begrip.
161

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Begrip.
202

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Aanhouding buiten het geval
van heterdaad - Bewarende maatregelen 233
Onregelmatigheid - Gevolg.

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Regeling van de rechtspleging
- Raadkamer - Beschikking - Verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - Hechtenis - Handhaving - Hoger beroep - Ontvankelijkheid. 29

Voorlopige hecbtenis
Handhaving - Mededeling van het dossier
aan de verdediging - Art. 22, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 - Rechtsvormen in acht genomen in hoger beroep 69
Wettigheid.

14Voorziening in cassatie

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Redenen.

91

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vordering van het O.M. - Motivering- Mededeling.
114

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Beschikking van de raadkamer tot invrijheidstelling - Betekening. 114

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Artt. 5.3 E.V.RM. en 9.3
J.V.B.P.R'. - Redelijke termijn - Conclusie
van de verdachte - Geen antwoord.
131

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Taalgebruik - Taal van de
1·echtspleging - In die taal gestelde stukken
- Vertaling - Verzoek van de verdachte Kamer van inbeschuldigingslelling - Beslissing - Weigering - Wettigheid - Voorwaarden.
135

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Taalgebruik - Taal van de
rechtspleging - In die taal gestelde stukken
- Vertaling.
135

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Termijn.
201

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Inzage door de verdachte van
het dossier en de overtuigingsstukken - Kamer van inbeschuldigingstelling.
236

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Aan het onderzoeksgerecht
overgelegd dossier - Volledig dossier.
248

Voorrechten en hypotheken
Inschrijving in het register van bewaring der
hypotheken - Niet in rechte of voor notaris
erkende onderhandse akte van verkoop van
een onroerend goed - Eis tot vernietiging. 8

Voorrechten en hypothelten
Curator van een faillissement - Beheerskosten en honoraria - Aanrekening.
43

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Provinciebelastingen - Beslissing van de bestendige deputatie.
140

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Taal - Gemeentebelasting - Beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad - Voorziening in een andere taal dan de bestreden
beslissing.
166

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wier cassatieberoep kan worden ingesteld Eisers - Voorziening ingesteld door de ouders als beheerders over de persoon en de
goederen van hun minderjarig kind - Kind
meerderjarig op het ogenblik dat de voorziening wordt ingesteld.
50

Voorziening in cassatie
Bu1·get·Jijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld Eisers - Vereniging met rechtspersoonlijkheid- Vertegenwoordiging door het bevoegde orgaan.
195

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Termijn van cassatieberoep - Voorbarig cassatieberoep - Beslissing alvorens recht te doen - Beslissing
waarbij de onmogelijkheid voor samenvoeging van zal<en wordt vastgesteld.
260

Voot·ziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Vonnis van de vrederechter - Anondissement Brussel - Wijziging van procestaal - Beslissing in laatste
aanleg gewezen.
117

Voorziening in cassatie
Burget·lijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Weren van conclusie
uit het debat - Ontvankelijkheid van de voor260
ziening v66r de eindbeslissing.

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
- Strafvordering- Handhaving van de voorlopige hechtenis - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling.
201

Voorziening in cassatie
Stt·afzaken - Termijnen - Strafvordering Beschikking tot verwijzing naar de con·ectionele rechtbank - Verzet van de verdachte Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelJing - Voorziening - Ontvankelijkheid
Vereisten.
29

Voorziening in cassatie
Vormen - Vorm van het cassatieberoep
Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Voorziening in cassatie bij brief
ingesteld.
201

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Betekening - Tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot
tussenkomst en bindendverklaring - Cassatieverklaring - Cassatieberoep van de beklaagde.
l13

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm van de beteke113
ning - Bewijs.

15Voorziening in cassatie

Werkloosheid

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen,
beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep.
3

Vordering in rechte
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke partij - Rechtspersoon - V.Z.W.
- Ontvankelijkheid - Belang - Begrip. 157

Vordering in rechte
Moratoire interest - Gevolg.

Allerlei - Vaststelling van een overtt·eding
van de strafwet - Mededeling van inlichtingen aan de R.V.A. - Begrip.
169

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering
Beslissing - Ontzegging of beperking van het recht
- Horen van de werkloze - Uitzondering Deeltijdarbeid.
193

Werkloosheid
183

Vreemde wet
Faillissement - Territoriale gevolgen - Gevolg.
92

Gerechtigden - Werknemer van vreemde nationaliteit - Minderjarige - Personeel statuut.
264

Werkloosheid
Gerechtigde - Jonge werknemers - Studie
- Begrip.
266

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten

w
Wegen
Veiligheid van de weggebruikers - Beveiligingsverplichting - Verplichting van de gemeenteoverheid.
138

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975, artt. 19.1 en 19.2
- Richtingsverandering - Rechtsafslaan na
inbaalmaneuver.
277

Werkloosheid
Geschillen - Beroep bij de arbeidsrechtbank
- Termijn - Aanvangsdaturo - Kenrtisgeving van de beslissing.
51

Wet in de zin van art. 608 Ger.W. - Arbeidsreglement- Gebruik.
149

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd - Afstamming - Wet 31
maart 1987 - Art. 340, c, B.W. (oud) - Vordering van de moeder van het natuurlijk kind
tot uitkering van onderhouds- en bevallingskosten.
241

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd - Draagwijdte.

268

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd - Onmiddellijke toepassing - Tegemoetkoming aan gehandicapten
- Administratieve beslissing - Toestand
waarop twee wetgevingen van toepassing zijn
- Gevolg.
268

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkeringen
Diensten voor arbeidsbemiddeling - Sanctie of
uitsluiting - Waarschuwing aan de werklozen - Begrip.
77

z

Werkloosheid
Bedrag van de werkloosheidsuitkering - Samenwonenden - Vervangingsinkomen - Beroepsziektenvergoeding.
112

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering
At·beid
voor een derde - Activiteit zonder loon Aangifte.
122

Werkloosheid
Recht op uitkering - Beslissing - Ontzegging of beperking van het recht - Verhoor
van de werkloze.
150

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering
Samenwonen met zelfstandige - Aangifte - Helper.
151

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Prestaties - Toekeuning - Schade gedekt door een andere wetgeving - Ten onrechte verleende prestaties Tij~ti~

W

Zielde- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet
- lndeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling- Voorwaarden - Beperking.
118

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigen Uitkeringen - Verplichting tot betalen 272
Moratoire interest.

16Ziekte- en invaJiditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigen
Uitkeringen - Ingebrekestelling - Mora·
toire interest........................... 272

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziekte kosten - Verzekeringsinstelling - Gcnecskundige verstrekkingen aan hel slachtof-
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fer van een verkeersongeval - SlacQ.toffer als
persoon ten laste - Vordering tot terugbeta·
ling tegen de verzekeraar van degene die het
ongeval heeft veroorzaakt - Veroorzaker van
het ongeval verstt·ekkingsgerechtigd lid van
de verzekeringsinstelling - Subrogatie van
de verzekeringsinstelling in de rechten van
het slachtoffer van het ongeval - Begrip. 213

