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1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

VERPLICHTINGEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE WERKNEMER - DOOR DE WERKGEVER
GELEDEN VERLJES.

2° RECHTERLIJKE MACHT -

WENSELIJKHEID VAN EEN HANDELING VAN DE BESTUURSOVERHEID TOEZICHTSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.

2° LOON -

RECHT OP LOON HET VERLIES.

DELEN IN

1° en 2° Nietig is een niet bij C.A.O. vast-

gestelde loonregeling waarbij de werknemer deelt in het door de werkgever
geleden verlies, wanneer dat verlies
niet is veroorzaakt door bedrog, zware
schuld of gewoonlijk voorkomende
lichte schuld van de werknemer. (Art.

3° RECHTERLIJKE MACHT -

ONGEOORLOOFDE SCHENDING VAN EEN SUBJECTIEF RECHT DOOR DE BESTUURSOVERHEID - VOORKOMEN OF HERSTELLEN VAN
DIE SCHENDING - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT.

18 Arbeidsovereenkomstenwet.)

1o Principaal beroep kan worden inge-

steld bij conclusie ten aanzien van ie- ,
dere partij die bij het geding aanwezig
of vertegenwoordigd is (1). (Art. 1056, '

(EYCKMANS T. PARK MOTORS N.V.)
ARREST

4o, Ger.W.)

(A.R. nr. 7786)

2° De Rechterlijke Macht vermag de

wenselijkheid van een handeling van
de bestuursoverheid niet te beoordelen
(2).

3° De Rechterlijke Macht is bevoegd om

een onrechtmatige schending van een
burgerlijk recht zowel te voorkomen
als te herstellen, ongeacht wie die
schending heeft begaan; zulks geldt
voor elke foutieve aantasting van een
subjectief recht door de administratieve overheid (3).
(WINDELS E.A. T. RUILVERKAVELINGSCOMITE
TE TIEGEM E.A.)

(A.R. nr. 7649)
1 juni 1992 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.

(1) Zie Cass., 2 feb. 1989, A.R. nrs. 6064 en
6065 (A.C., 1988-89, nr. 324), met noot.
(2) en (3) Cass., 20 sept. 1990, A.R. nr. 8631
(A.C., 1990-91, nr. 33), met noot.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1991 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1, 4, 6, 18,
87, 88, 89, 90, 96 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 23 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers (B.S., 30
april 1965) (waarvan het bepaalde sub 3°
werd vervangen door artikel 68 van de
wet van 21 november 1968),
doordat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat " Ten aanzien
van de tweedehandswagens, die door de
N.V. Park Motors werden overgenomen,
gold volgens de voormelde dienstnota
van 13 augustus 1979 de regeling dat de
h. Eyckmans - van wie in die voormelde dienstnota gezegd werd dat hij als
verantwoordelijke voor de verkoopafdeling alleen de occasieafdeling beheerde
en dat hij de definitieve schatting deed
van de over te nemen wagens - maandelijks voor 30 % deelde in de winst of
het verlies van de afdeling " de vordering
van eiser tot cassatie tot terugbetaling
«
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van deze " negatieve commissies " om
hiernavermelde redenen afwees : " Een
dergelijke regeling is niet een regeling
die nietig is omdat zij op een niet-toegelaten wijze de aansprakelijkheid van de
werknemer zou verzwaren. Het is daarentegen een regeling waarbij ongeacht
de aansprakelijkheid van de betrokken
werknemer het loon wordt vastgesteld
op grond van het resultaat dat wordt bekomen. Een dergelijke regeling is evenmin een regeling die nietig omdat zij de
werkgever zou toelaten aan de handelsvertegenwoordiger zijn aanspraak op
commissieloon op orders te ontnemen.
De aanspraak op commissieloon van de
h. Eyckmans bleef daarentegen onverkort",
terwijl, het bestreden arrest vaststelt
dat partijen waren overeengekomen dat
eiser als verantwoordelijke voor de occasie-afdeling maandelijks voor 30 % zou
delen in de winst of het verlies van deze
afdeling;
terwijl derhalve ingevolge deze overeenkomst bij een verlies van de occasieafdeling op het einde van de maand een
inhouding geschiedde op het loon van eiser tot cassatie ten belope van 30 % van
dit negatief resultaat; een dergelijke inhouding zoals in beroepsconclusie
door eiser was gesteld - strijdig is met
de dwingende bepaling van artikel 23
van de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon, waarin op limitatieve wijze de sommen worden vermeld die in mindering op het loon
mogen worden gebracht, tenzij de kwestieuze inhouding beschouwd zou kunnen
worden als een in het eerste lid, 3° van
voormeld wetsartikel bedoelde schadeloosstelling op grond van artikel 18 van
de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978,
terwijl krachtens laatstgenoemd wetsartikel - overeenkomstig artikelen 1, 4
en 87 van diezelfde wet, ook toepasselijk
op handelsvertegenwoordigers
de
werknemer slechts aansprakelijk is voor
zijn bedrog, zijn zware schuld of voor
zijn gewoonlijk lichte schuld (artikel 18,
1e en 2e lid Arbeidsovereenkomstenwet);
voor de schade hem door de werknemer
berokkend in de uitvoering van de arbeidsovereenkomstenwet de werkgever
slechts inhoudingen op het loon mag
doen, binnen de bij de loonwet (art. 23)
gestelde grenzen, mits de hem toekomende schadeloosstelling na de feiten is
overeengekomen met de werknemer of
door de rechter is bepaald (artikel 18, 3e
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en 4e lid Arbeidsovereenkomstenwet);
deze bepalingen, krachtens artikel 6 van
de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel
18 lid 3 van dezelfde wet, van dwingend
recht zijn en hiervan op straffe van nietigheid niet mag worden afgeweken tenzij op de wijze in de wet bepaald; het
kwestieus beding uit de overeenkomst
tussen de partijen verweerster toelaat
een gedeelte van haar eventueel verlies
af te wentelen op de werknemer, in
strijd met het bepaalde in art. 18 van de
Arbeidsovereenkomstenwet,
ongeacht
diens aansprakelijkheid voor het negatieve resultaat van de occasie-afdeling;
de overeenkomst tussen partijen m.b.t.
de deelname van de werknemer in het
mogelijk negatief resultaat van de verkoop-afdeling, bovendien aan het ontstaan van dit verlies voorafgaat hetgeen
eveneens indruist tegen het voormeld
art. 18, zodat het bestreden arrest, door
enerzijds het kwestieus beding niet nietig te achten schending inhoudt van de
artikelen 1, 4, 6, 18 en 87 van de wet van
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten
en 23 van de wet van 12 april 1965 op de
bescherming van het loon der werknemers en door anderzijds op grond van
die beslissing en de daardoor toegelaten
inhoudingen het aan eiser toekomende
commissieloon aan te tasten, schending
inhoudt van de artikelen 88, 89, 90, 96
van de Arbeidsovereenkomstenwet die in
het bijzondere het commissieloon van de
handelsvertegenwoordiger waarborgen , :

Overwegende dat de werknemer
die bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever schade berokkent, krachtens artikel 18 van de
Arbeidsovereenkomstenwet,
enkel
aansprakelijk is « voor zijn bedrog
en zijn zware schuld », alsmede
« voor lichte schuld ( ... ) die bij hem
eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt »; dat van deze aansprakelijkheidsregeling op straffe van nietigheid niet mag worden afgeweken,
tenzij bij algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser « werd bezoldigd, benevens met vast loon, ook met commissieloon en een tijdlang met premies » en dat, volgens een dienstnota van 13 augustus 1979, eiser die
« als verantwoordelijke voor de ver-
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koopafdeling aileen de occasieafdeling beheerde en (... ) de definitieve
schatting deed van de over te nemen wagens, maandelijks voor 30 %
deelde in de winst of het verlies van
de afdeling »;
Dat deze niet bij C.A.O. vastgestelde loonregeling de werknemer
gedeeltelijk aansprakelijk stelt voor
de door zijn werkgever geleden
schade, ook wanneer die schade niet
is veroorzaakt door bedrog, zware
schuld of gewoonlijk voorkomende
lichte schuld van de werknemer;
Dat het arbeidshof deze loonregeling niet nietig acht en derhalve artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eisers
vordering tot « terugbetaling van ten
onrechte ingehouden negatieve commissies » verwerpt 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 Arbeidshof te Gent.
1 juni 1992 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
procureur-generaal - Advocaten: mrs.
De Gryse en Butzler.
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NIET-NALEVING DOOR DE WERKNEMER VERPLICHTING TOT BETALING VAN EEN GELIJKWAARDIG BEDRAG.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- ALLERLEI - CONCURRENTIEBEDING GELDIGHEID - BETALING DOOR DE WERKGEVER VAN DE COMPENSATOIRE VERGOEDING.

1° De werknemer die het concurrentiebe-

ding niet naleeft, is ertoe gehouden
aan de werkgever het gelijkwaardig
bedrag bedoeld in art. 65, § 2, tiende
lid, Arbeidsovereenkomstenwet te betalen, oak al heeft de werkgever de
compensatoire vergoeding waarvan
sprake in het vijfde lid, 4°, van dit artikel niet betaald (1).
2° De werknemer heeft niet het recht

het concurrentiebeding als niet toepasselijk te beschouwen, wanneer de
werkgever niet binnen vijftien dagen
na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst heeft afgezien van de werkelijke toepassing van het beding en de
compensatoire vergoeding niet heeft
betaald (2). (Art. 65, vijfde lid, 4°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(TRANSPORT COULIER N.V. T. VANDAELE)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Het arbeidshof verwerpt de vordering
van eiseres tot betaling van de vergoeding wegens niet-naleving van het concurrentiebeding.
Krachtens artikel 65, § 2, vijfde lid, 4°,
van de Arbeidsovereenkomstenwet moet
het concurrentiebeding voorzien « in de
betaling van een enige en forfaitaire
compensatoire vergoeding door de werkgever, tenzij hij binnen een termijn van
vijftien dagen te rekenen vanaf het
ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst afziet van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding ».
De werknemer die het concurrentiebeding niet naleeft, moet, volgens het tiende lid van die paragraaf, dat bedrag terugbetalen en daarenboven nog een in
beginsel « gelijkwaardig bedrag » betalen. De vordering van eiseres strekt tot
betaling van dat gelijkwaardig bedrag.

1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

ALLERLEI -

EINDE
CONCURRENTIEBEDING -

925

(1) en (2) Zie cone!. O.M.
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Volgens het arrest van 17 april 1989 (3)
vereist het voormelde vijfde lid, 4°, aileen dat de door de werkgever te betalen
compensatoire vergoeding is bedongen,
maar niet dat de werkgever ze ook werkelijk heeft betaald binnen vijftien dagen na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, opdat hij de toepassing
van het concurrentiebeding zou mogen
eisen.
I-Iet arbeidshof schijnt eraan te twijfelen of deze rechtspraak in onderhavige
zaak wel toepassing kan vinden, omdat
eiseres niet binnen vijftien dagen te kennen heeft gegeven dat verweerder het
beding moest toepassen, maar dat zij dat
pas veel later heeft gedaan. Niettemin
onderzocht het de gegrondheid van de
vordering « aanvaardend dat de niet betaling van de forfaitaire vergoeding aan
(verweerder) het recht niet geeft om het
concurrentiebeding als niet van toepassing te zien >>. Het schikt zich dus wel
naar het arrest van 17 april 1989. Maar
het oordeelt toch dat verweerder de gevorderde vergoeding niet verschuldigd is,
en dit om twee redenen.
*
*

"

Allereerst houden de appelrechters er
de volgende redenering op na. Aangezien
de werknemer een gelijkwaardig bedrag
moet betalen als dat wat de werkgever
hem heeft betaald, is hij niets verschuldigd wanneer de werkgever zijn verplichting tot betaling niet is nagekomen;
het gelijkwaardig bedrag is dan gelijk
aan nul frank.
Onterecht interpreteert het arbeidshof
artikel 65, § 2, tiende lid, in die zin dat
de werkgever maar recht heeft op het
« gelijkwaardig bedrag » als hij vooraf
zelf de door hem verschuldigde vergoeding heeft betaald. De bedoelde gelijkwaardigheid beoogt alleen het bedrag
van de door de werknemer te betalen
vergoeding vast te stellen.
In de besproken bepaling is er sprake
van het bedrag dat de werkgever heeft
uitgekeerd, dus werkelijk betaald, omdat
het de werknemer verplicht dit bedrag
terug te storten, wat noodzakelijk inhoudt dat het eerst betaald is. Maar die
voorafgaande betaling ·door de werkgever heeft niets meer te maken met de
(3) A.R. nr. 6565 (A.C., 1988-89, nr. 458) met
cone!. O.M.
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tweede verplichting van de werknemer,
met name een vergoeding te betalen
waarvan het bedrag in beginsel gelijkwaardig is aan dit van de vergoeding die
de werkgever verschuldigd is.
Het tweede onderdeel van het eerste
middel dat de besproken redengeving
van het arrest aanvecht, is gegrond.

*

*

*

Tot staving van de betwiste beslissing
vermeldt het arrest een tweede reden.

Het arbeidshof ziet in het concurrentiebeding << een wederkerige overeenkomst, waarbij de werknemer zich verbindt geen concurrentie te doen en de
werkgever zich verbindt de beperking
van de vrijheid van arbeid van de werknemer te vergoeden ». Tegenover de verplichting van de werknemer het concurrentiebeding na te leven, staat, volgens
het arbeidshof, de verplichting van de
werkgever de compensatoire vergoeding
te betalen. Betaalt deze de bedongen vergoeding niet, dan moet de werknemer
het beding niet in acht nemen.
Deze constructie strookt niet met de
rechtspraak van het vermelde arrest van
17 april 1989. Dit beslist uitdrukkelijk
dat de werknemer niet het recht heeft
<< het concurrentiebeding als niet van toepassing te beschouwen, wanneer de
werkgever, zoals te dezen, ter kennis
heeft gebracht dat hij de toepassing van
het concurrentiebeding wenste, maar de
vergoeding niet heeft betaald ».
Weliswaar had de werkgever in die
zaak zijn wil om het concurrentiebeding
toegepast te zien, ter kennis van de
werknemer gebracht binnen de termijn
van vijftien dagen bepaald in artikel 65,
§ 2, vierde lid, 4°, wat in onderhavige
zaak niet het geval is. Maar dat doet
niets af aan de in het arrest geformuleerde regel dat het niet betalen van de
door de werkgever verschuldigde vergoeding de werknemer niet het recht geeft
om het concurrentiebeding niet na te leven. En het arrest stelt voor de toepassing van deze regel niet als voorwaarde
dat de werkgever zijn bedoeling binnen
vijftien dagen kenbaar moet maken.
Alleen wanneer de werkgever buiten
die termijn afziet van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding, is
de werknemer van zijn verplichting ont-
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slagen. Zoniet moet bij bet beding naleven, maar mag bij van de werkgever betaling van de bedongen compensatoire
vergoeding vorderen. Handelt hij in
strijd met bet beding, dan beeft de werkgever recht op bet gelijkwaardig bedrag
als vergoeding voor die overtreding.
De beslissing van het arbeidshof dat
bet concurrentiebeding gescborst is zolang de werkgever de compensatoire vergoeding niet heeft betaald, scbendt artikel 65, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Het eerste onderdeel van bet tweede
middel is gegrond.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 7827)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1991 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede onderdeel van het
eerste middel, gesteld als volgt : « scherrding van de artikelen 65, inzonderbeid
§ 2 zoals gewijzigd bij artikel 1 van bet
K.B. van 14 december 1984, 86, inzonderheid § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat bet arrest bet verweer van eiseres dat verweerder een vergoeding wegens het niet respecteren van bet concurrentiebedrag diende te betalen niettegenstaande bet feit dat een geldig concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst werd opgenomen en eiseres niet
binnen de wettelijk vastgestelde termijn
van 15 dagen had afgezien van de toepassing ervan, o.m. met de biernavolgende overwegingen afwees : " Het boogste
gerecbtsbof dit arrest beeft verbroken
(lees: met de overweging) (...) dat zij (de
werknemer) niet het recbt geeft bet concurrentiebeding als niet van toepassing
te bescbouwen, wanneer de werkgever ...
zoals ten dezen (bij aangetekend schrijven van 10 juli 1984 - dit is binnen de
15 dagen na einde van de in het arrest
bedoelde arbeidsovereenkomst) ter kennis beeft gebracbt (... ) dat bij (... ) de toepassing van bet concurrentiebeding wenste maar (...) de vergoeding niet heeft
betaald; vooreerst dient vastgelegd dat in
tegenstelling met bet geding beoordeeld
door bet Hof van Cassatie in casu (eise-

&27

res) niet uitdrukkelijk in tempore opportuno (baar) wil heeft laten blijken toepassing te maken van bet concurrentiebeding; bet is slechts met een aangetekend scbrijven van de raadsman van
(eiseres) dat zij op 23 maart 1988 aan
baar ex-werknemer, (verweerder) duidelijk stelde de toepassing te eisen van bet
concurrentiebeding, d.w.z. ongeveer drie
maanden na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst; bet concurrentiebeding beperkt de vrijbeid van arbeid van
de werlmemer zodat het strikt dient te
worden uitgelegd en toegepast; te dezen
wordt bet niet betwist dat (eiseres) niet
in tempore opportuno baar wil heeft laten blijken dat bet concurrentiebeding
zou worden toegepast, en dat zij nagelaten beeft binnen de door art. 65, § 2, 5°
lid sub 4 van de arbeidsovereenkomstwet
en art. 5 van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden opgemaakt tussen partijen d.d. 27 december 1982 voorziene forfaitaire vergoeding heeft betaald; aanvaardend dat de niet betaling van de
forfaitaire vergoeding aan (verweerder)
bet recbt niet geeft om bet concurrentiebeding als niet van toepassing te zien,
dient onderzocbt te worden welke vergoeding bij zou dienen te betalen bij
eventuele overtreding van bet concurrentiebeding; art. 65, § 1, 10° lid van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt : " Indien de werkman het concurrentiebeding
overtreedt, is bij ertoe gehouden aan de
werkgever het bedrag terug te storten
dat deze laatste ter toepassing van bet in
§ 2, 5° lid, 4° van onderbavig artikel neergelegd beginsel beeft uitgekeerd en hij
zal daarenboven een gelijkwaardig bedrag moeten betalen - op verzoek van
de werkman kan de recbter evenwel bet
bedrag van de conventioneel vastgelegde
vergoeding verminderen (...); de recbter
kan eveneens op verzoek van de werkgever, een bogere scbadeloosstelling toewijzen, onder verplichting bet bewijs te
leveren van bet bestaan en de omvang
van de scbade (...) "; in casu bewijst (eiseres) geen bogere scbade zodat (verweerder) enkel de verplichting beeft een
" gelijkaardig bedrag " als bet bedrag
welke de werkgever, (eiseres), "ter toepassing van het in § 2, 5° lid sub 4 van
onderbavig artikel neergelegd beginsel
beeft uitgekeerd " m.a.w. indien de verplicbtingen in het concurrentiebeding
vervat niet ten laste van (verweerder)
verzwaard worden kan (eiseres) slechts
aanspraak maken op bet gelijkwaardig
bedrag welke zij zelf beeft uitgekeerd,
zijnde nul frank. (... ); wanneer nu, zoals

928

HOF VAN CASSATIE

in casu, de werkgever enerzijds in tempore opportuno zijn wil niet uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij toepassing
van het concurrentiebeding wenste hetgeen (verweerder) zou toegelaten hebben de compensatoire vergoeding te vorderen - en anderzijds zij de wederkerige prestatie tot betaling van een vergoeding niet uitvoerde, dient het beginsel
van het prestatie-uitstel te worden toegepast en was het concurrentiebeding geschorst totdat (eiseres) haar verplichting
was nagekomen. ",
te1wijl, krachtens artikel 65, § 2 de
werknemer die het concurrentiebeding
overtreedt ertoe gehouden is aan de
werkgever het bedrag terug te storten
dat deze laatste in toepassing van het in
§ 2, vijfde lid 4 van voornoemd artikel
neergelegde beginsel heeft uitgekeerd en
de werknemer hem bovendien een gelijkwaardig bedrag zal moeten betalen;
gelet op het feit dat de krachtens artikel
65, § 2 opgelegde contractuele bepaling
de werlmemer enerzijds het recht geeft
de vergoeding te eisen waarin het concurrentiebeding, om geldig te zijn, moet
voorzien indien de werkgever niet binnen de gestelde termijn afziet van de
werkelijke toepassing van het concurrentiebeding, anderzijds krachtens voornoemd artikel het concurrentiebeding
slechts moet voorzien in de betaling van
een forfaitaire vergoeding zonder dat de
werknemer uit de niet betaling van deze
vergoeding het recht put het concurrentiebeding als niet van toepassing te beschouwen, bij afwezigheid van enige eis
van de werknemer ter zake uit de niet
betaling van de vergoeding voorzien voor
de geldigheid van het concurrentiebeding
niet mag worden besloten dat eiseres bij
overtreding van het concurrentiebeding
door verweerder geen aanspraak zou
kunnen maken op een aan het in het
concurrentiebeding voorziene gelijkwaardig bedrag;
zodat het arrest door enerzijds te overwegen dat verweerder enkel de verplichting heeft een " gelijkaardig bedrag " als
het bedrag welke de werkgever (eiseres)
ter toepassing van het in § 2, 5° lid sub 4
van artikel 65, § 2 neerglegde beginsel
heeft uitgekeerd en anderzijds te stellen
dat " indien de verplichtingen in het concurrentiebeding vervat niet ten laste van
(verweerder) verzwaard worden kan (eiseres) slechts aanspraak maken op het
gelijkwaardig bedrag welk zij zelf heeft
uitgekeerd, zijnde nul frank" de in
het middel vernoemde wetsbepalingen
schendt (schending van de artikelen 65,
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§ 2 en 86, § 1 van de wet van 3 juli 1978);
het arrest niet zonder miskenning van
de in het middel bedoelde wetsbepalingen, het bedrag van de conventioneel
vastgelegde vergoeding kon verminderen
zonder aan te geven op grond van welke
criteria inzonderheid de veroorzaakte
schade en de werkelijke duur van de periode tijdens welke het beding werd
nagekomen, deze vermindering geschiedde (schending van de artikelen 65 § 2 en
86 § 1 van de wet van 3 juli 1978 en van
artikel 1134 B.W. krachtens hetwelk de
rechter aan de overeenkomst de wettelijke gevolgen moet toekennen die ze
· tussen partijen heeft) » :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 65, § 2, tiende lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, indien de
werkman het concurrentiebeding
overtreedt, hij ertoe gehouden is
aan de werkgever het bedrag terug
te storten dat deze laatste met toepassing van het in § 2, vijfde lid, 4°,
van dit artikel neergelegde beginsel
heeft uitgekeerd en daarenboven
een gelijkwaardig bedrag te betalen;
Overwegende dat de wetgever met
de termen « gelijkwaardig bedrag »
niet bedoelt dat de verschuldigdheid
van dit bedrag afhankelijk is van de
voorafgaande betaling door de wetgever van de compensatoire vergoeding, maar enkel zegt dat dit te betalen bedrag gelijk is aan het bedrag van de door de werkgever
verschuldigde forfaitaire compensatoire vergoeding, dat door de rechter
kan worden verminderd of vermeerderd;
Dat het arrest, door te beslissen
dat eiseres « slechts aanspraak
(kan) maken op het gelijkwaardig
bedrag welke zij zelf heeft uitgekeerd, zijnde nul frank », de artikelen 65, § 2, en 86, § 1, van de ,Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het eerste onderdeel van het
tweede middel, gesteld als volgt :
<< schending ( ... ) van de artikelen 65 § 2
zoals gewijzigd bij artikel 1 van het K.B.
van 14 december 1984 van de wet van 3
juli 1978, van artikel 1102 van het Bur-
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gerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van de " exceptio non

adimpleti contractur ",
doordat het arrest de middelen van eiseres met betrekking tot de exceptio non
adimpleti contractus o.m. verwerpt op
grond van de hiernavolgende overwegingen: "Het is ( ... ) met een aangetekend
schrijven van (... ) van (eiseres) dat zij op
23 maart 1988 aan haar ex-werknemer
(verweerder) duidelijk stelde de toepassing te eisen van het concurrentiebeding
(... ); de arbeidsovereenkomst is een wederkerig contract waarbij de partijen
zich over en weer jegens elkaar verbinden (art. 1102 B.W.). Het in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding is een wederzijdse overeenkomst
waarbij de werknemer zich verbindt
geen konkurrentie te doen en de werkgever zich verbindt de beperking van de
vrijheid van arbeid van de werknemer te
vergoeden; eigen aan wederkerige kontrakten is het ' prestatie-uitstel ' (exceptio
non adimpleti contractus), d.w.z. dat een
der partijen de uitvoering van haar eigen verbintenis opschort, zolang de andere de hare niet uitvoert; overigens
blijft het kontrakt bestaan; prestatie-uitstel steunt op de band welke partijen
zelf tussen hun wederkerige verbintenissen gelegd hebben; het wordt zowel door
de rechtsleer als rechtspraak aanvaard
al wordt het door geen wet tot een algemeen beginsel verheven (R. Dekkers,
Handboek van Burgerlijk Recht, 1957,
deel II, nr. 186, N.V. Bruylant - N.V.
Standaard-Boekhandel); bij de wederkerige overeenkomsten geldt de exceptio
non adimpleti contractus van rechtswege
(Cass., 24 april 1947, Pas., 1947, I, 174);
die exceptie stoelt op een algemeen
rechtsbeginsel inzake wederkerige overeenkomsten (Cass., 6 maart 1986, Pas.,
1986, I, 849); wanneer nu, zoals in casu,
de werkgever enerzijds in tempore opportuno zijn wil niet uitdrukkelijk te
kennen geeft dat hij toepassing van het
concurrentiebeding wenste - hetgeen
(verweerder) zou toegelaten hebben de
compensatoire vergoeding te vorderen en anderzijds zij de wederkerige prestatie tot betaling van een vergoeding niet
uitvoerde, dient het beginsel van het
prestatie-uitstel te worden toegepast en
was het concurrentiebeding geschorst
totdat (eiseres) haar verplichting was nagekomen; gelet op het voorgaande dient
niet verder onderzocht in de huidige
stand van het geding of (verweerder) bij
de N.V. Suy activiteiten stelde welke als
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concurrerend kunnen aangezien worden
betrekkelijk de activiteiten van (eiseres) ",
terwijl het algemeen beginsel van de
exceptio non adimpleti contractus slechts
kan worden toegepast t.a.v. wederkerige
overeenkomsten; uit het karakter "wederkerige overeenkomst" niet noodzakelijk volgt dat elk beding uit de arbeidsovereenkomst een wederkerig karakter
heeft; de door artikel 65 § 2 van de wet
van 3 juli 1978 opgelegde contractuele
bepaling de werknemer het recht geeft
betaling van de in het concurrentiebeding voorziene vergoeding te eisen indien eiseres niet binnen de 15 dagen te
rekenen vanaf de stopzetting van de arbeidsovereenkomst afziet van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding; laatstgenoemde bepaling hem niet
het recht geeft het concurrentiebeding
als niet van toepassing te beschouwen
wanneer eiseres de vergoeding niet heeft
betaald, nu krachens artikel 65 § 2 enkel
eiseres binnen de in dit artikel gestelde
termijn van 15 dagen kan afzien van de
toepassing van het concurrentiebeding
doch voornoemd artikel verweerder
geenszins het recht verleent het concurrentiebeding dat vanaf de sluiting van de
arbeidsovereenkomst onder opschortende voorwaarde van de beeindiging ervan
bestaat, als niet van toepassing te beschouwen;
terwijl krachtens artikel 65 § 2 enerzijds verweerder de voor de geldigheid
van het concurrentiebeding noodzakelijk
voorziene forfaitaire vergoeding kan eisen indien eiseres niet afziet van de toepasselijkheid ervan binnen de 15 dagen
en anderzijds eiseres het recht heeft
naast de terugbetaling van de forfaitaire
vergoeding een gelijkwaardig bedrag te
eisen van verweerder als schadevergoeding voor de overtreding van het niet
concurrentiebeding dat uitwerking heeft
vanaf de beeindiging van de arbeidsovereenkomst; het verbod tot concurrentie in
hoofde van de werknemer geenszins zijn
oorzaak vindt in de verplichting van de
werkgever;
zodat het arrest in de mate dat het
o.m. oordeelt dat het beginsel van het
zgn. " prestatie-uitstel " dient te worden
toegepast en het concurrentiebeding geschorst was totdat eiseres haar verplichting was nagekomen het algemeen beginsel van de exceptio non adimpleti
contractus schendt dat o.m. het "gelijk
oversteken " bij de uitvoering van verbintenissen voortvloeiend uit wederkeri-
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ge overeenkomsten impliceert nu de beide in artikel 65 § 2 bedoelde prestaties
de " niet-concurrentie " in hoofde van
verweerder enerzijds en de betaling van
de forfaitaire vergoeding anderzijds niet
met elkaar verknocht zijn; het verbod tot
concurrentie in hoofde van de werknemer geenszins zijn oorzaak vindt in de
verplichting van eiseres tot betaling van
de vergoeding (schending van artikel 65
§ 2 en van het algemeen rechtsbeginsel
van de exceptio non adimpleti contractus, van artikel 1102 van het Burgerlijk
Wetboek »;

Overwegende dat het concurrentiebeding, krachtens artikel 65, § 2,
vijfde lid, 4°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, moet voorien in de betaling van een enige en forfaitaire
compensatoire vergoeding door de
werkgever, tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen
vanaf het ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst, afziet
van de werkelijke toepassing van
het concurrentiebeding;
Overwegende dat die door de wet
opgelegde contractuele bepaling de
werknemer niet het recht geeft het
concurrentiebeding als niet van toepassing te beschouwen, wanneer de
werkgever, zoals te dezen, niet binnen de gestelde termijn afziet van
de werkelijke toepassing van het
concurrentiebeding; dat, wanneer de
werknemer het concurrentiebeding
heeft overtreden, de werkgever het
recht heeft de door de werknemer
overeenkomstig artikel 65, § 2, tiende lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet verschuldigde vergoeding
onmiddellijk te vorderen, zonder dat
hiertoe vereist is dat hij eerst de
door hem verschuldigde compensatoire vergoeding betaalt om ze daarna terug te vorderen;
Overwegende dat het arrest, door
anders te beslissen, artikel 65, § 2,
van de Arbeidsovereenkomstenwet
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 514

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.
1 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Delahaye.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST
SCHORSING BEWIJSLAST.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID -

2° ARBEIDSOVEREENKOMST
SCHORSING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID BEWIJS - TEGENSTRIJDIGE GENEESKUNDIGE
VERKLARINGEN.

1o De werknemer die aanspraak maakt

op gewaarborgd loon voor een periode
van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid,
moet het bewijs van die ongeschiktheid leveren (1). (Art. 31, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° Wanneer de rechter de bewijswaarde

van de geneeskundige verklaringen
niet verwerpt, is het bewijs van de arbeidsongeschiktheid niet geleverd als
de behandelende arts van de werknemer hem arbeidsongeschikt verklaart
en de door de werkgever aangewezen
arts die verklaring tegenspreekt (2);
een nieuwe verklaring van de behan(1) en (2) Zie Cass., 8 jan. 1960 (A.C., 1960,
403), 5 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 253), 20 juni
1983, A.R. nr. 6880 (A.C., 1982-83, nr. 581), en
17 dec. 1984, A.R. nr. 4519 (A.C., 1984-85, nr.
242).
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delende arts, waarbij deze na het onderzoek door de arts van de werkgever
zijn eerste verklaring ]outer bevestigt,
doet daaraan niet af. (Art. 31, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(JOS VAN OPSTAL & C0 B.V.B.A. T. RIDON)
ARREST

(A.R. nr. 7834)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1991 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1315 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek, 31 § 1 en
§ 2, en 70 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en
97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, na te hebben vastgesteld dat
eiseres op 19 december 1988 een daags
voordien opgestelde verklaring ontving
waarbij verweersters behandelende geneesheer stelde dat zijn patH~nte arbeidsongeschikt was van 18 tot 31 december
1988, dat de door eiseres aangestelde
controlerende geneesheer op 19 december 1988 attesteerde dat verweerster vanaf die datum niet arbeidsongeschikt was
en dat verweerster niettemin het werk
niet hernam en op 20 december 1988 een
getuigschrift van dezelfde datum afleverde waarin bevestigd werd dat zij vanaf
18 tot 31 december 1988 arbeidsongeschikt was, overweegt dat "(verweerster)
die aanspraak maakt op het gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, haar ongeschiktheid (dient) te bewijzen ", dat "het
oordeel van de behandelende arts, uiteengezet in de verklaring van 18 december 1988, wat de duur der ongeschiktheid
betreft, wordt tegengesproken door het
attest van 19 december 1988 van de controlerende arts, die de arbeidsongeschiktheid ontkent vanaf 19 december 1988 ",
dat "deze beide geneeskundige verklaringen dezelfde waarde (hebben), zodat
de arbeidsongeschiktheid op 19 december 1988 niet bewezen is" en dat "nu (... )
de controlerende arts de behandelende
arts niet tegenspreekt wat de arbeidsongeschiktheid op 18 december 1988 aangaat, en de behandelende arts op 20 december 1988, na (verweerster) opnieuw
«
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onderzocht te hebben, haar arbeidsongeschiktheid bevestigt, (verweerster) haar
arbeidsongeschiktheid vanaf 20 december 1988 bewezen (heeft) ", op de granden: "( ...) uit niets blijkt en het wordt
ook niet beweerd, dat in een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst, in
de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement enige bepaling voorkomt
betreffende de procedure die moet gevolgd worden om een geschil omtrent
het al dan niet bestaan van de arbeidsongeschiktheid te beslechten. Bij gebreke van enige tegenstrijdige bepaling bewijst (eiseres) haar arbeidsongeschiktheid door het attest van 20 december
1988 vanaf die dag, daar het attest van
19 december 1988 van de controlerende
arts de vaststellingen, gedaan na die datum en na een nieuw onderzoek door de
behandelende arts, niet kan teniet doen "
en besluit: "(eiseres) heeft derhalve aanspraak op het loon voor de periode van
20 december 1988 tot 31 december 1988
(...)" (arrest pp. 4-5),

terwijl overeenkomstig artikel 31 vdn
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in geval van onmogelijkheid voor de werknemer om zijn
werk te verrichten ten gevolge van ziekte - waardoor de uitvoering van de
overeenkomst wordt geschorst (§ 1) - de
werknemer verplicht is zijn werkgever
onmiddellijk op de hoogte te brengen
van zijn arbeidsongeschiktheid (§ 2), hetgeen in beginsel geschiedt door overlegging van een geneeskundig getuigschrift;
overeenkomstig het derde lid van de
tweede paragraaf van genoemd artikel
31 de werknemer niet mag weigeren een
door de werkgever gemachtigd en betaald geneesheer te ontvangen, noch zich
door deze te Iaten onderzoeken, en overeenkomstig het vierde lid van deze bepaling die geneesheer nagaat of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is;
de geneesheer die door de werkgever
gemachtigd is om na te gaan of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, op
grond van zijn vaststellingen uitspraak
mag doen over de gezondheidstoestand
van de werknemer, niet enkel op de datum van zijn onderzoek, en sedert de
eerste dag van de aangevoerde periode
van arbeidsongeschiktheid, doch oak wat
de na de dag van het onderzoek lopende
periode betreft;
wanneer het door de werknemer voorgelegd medisch attest tegengesproken
wordt door de vaststellingen van de door
de werkgever afgevaardigde controleren-
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de geneesheer, laatstgenoemde vaststelkomst wegens arbeidsongeschiktlingen geen voorrang hebben op de eerheid, het bewijs van zijn ongeschiktste, noch omgekeerd; in zulke gevallen
heid moet leveren;
het bestaan van de arbeidsongeschiktDat, wanneer de rechter de beheid niet naar recht bewezen wordt; bewijswaarde van de geneeskundige
houdens toepassing van een bij koninkverklaringen niet verwerpt, het belijk besluit - genomen in uitvoering van
het laatste lid van de tweede paragraaf
wijs van de arbeidsongeschiktheid
van genoemd artikel 31 van de Arbeidsniet is geleverd als de behandelende
overeenkomstenwet - voorziene procearts de werknemer arbeidsongedure ter beslechting van deze geschillen,
schikt
verklaart en de door de werkhet, na een controlebezoek, door de begever aangewezen arts die verklahandelende geneesheer !outer bevestigd
ring tegenspreekt;
of bevestigend attest inzake arbeidsongeschiktheid, geen hogere bewijswaarde
Dat een nieuwe verklaring van de
bezit, noch voorrang geniet op de voorafbehandelende arts, waarbij deze na
gaande vaststellingen van de controlehet onderzoek door de arts van de
rende geneesheer, en het bewijs van de
werkgever
zijn eerste verklaring
arbeidsongeschiktheid niet opleveren;
louter bevestigt, daaraan niets afde controlerende geneesheer te dezen,
doet;
zoals het arbeidshof expliciet vaststelt,
Overwegende dat het arbeidshof
de arbeidsongeschiktheid ontkent vanaf
vaststelt : dat de behandelende arts
19 december 1988;
verweerster arbeidsongeschikt verde behandelende arts in zijn laatste atklaart van 18 tot 31 december 1988;
test, d.d. 20 december 1988, de arbeidsondat de door eiseres aangewezen arts
geschiktheid bevestigt vanaf 18 december 1988 tot en met 31 december 1988;
oordeelt dat verweerster vanaf 19
zoals door eiseres aangevoerd, door verdecember 1988 niet arbeidsongeweerster niet betwist en door het arschikt is; dat de behandelende arts
beidshof niet ontkend, " dit laatste ge« op 20 december 1988, na (verweertuigschrift (... ) niet anders (doet) dan dat
ster) opnieuw onderzocht te hebben,
van twee dagen voordien te hernemen ";
haar arbeidsongeschiktheid beveszoals door eiseres in de appelconclusie
aangevoerd, de loutere bevestiging van 1 tigt »;
Dat het arbeidshof de veroordede arbeidsongeschiktheid vanaf 18 december 1988 tot en met 31 december
ling van eiseres tot betaling van ge1988, tegenstrijdig blijft met de vaststelwaarborgd loon aan verweerster op
lingen van de controlerende geneesheer,
grond van deze vaststellingen niet
die op dezelfde periode betrekking hadnaar recht verantwoordt;
den; aldus niet naar voldoening van
Dat het middel gegrond is;
recht het bewijs van de arbeidsonge- ,
schiktheid, grondslag voor de loonaanspraken overeenkomstig artikel 70 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, bewezen
werd,
zodat het arbeidshof niet wettig kon
Om die redenen, vernietigt het bebeslissen dat verweerster aanspraak kon
streden arrest, behalve in zoverre
maken op het loon voor de periode van
dit het hoger beroep ontvankelijk
20 december 1988 tot 31 december 1988,
verklaart;
beveelt dat van dit arrest
hetzij op 44.565 frank x 11/27, gelijk aan
melding zal worden gemaakt op de
18.156 frank, nu het bewijs van de arbeidsongeschiktheid van verweerster tij- ' kant van het gedeeltelijk vernietigdens voornoemde periode niet wettig
de arrest; houdt de kosten aan en
werd vastgesteld (schending van de in de
laat de beslissing daaromtrent aan
aanhef van het middel aangehaalde
de feitenrechter over; verwijst de alwetsbepalingen) '' :
dus beperkte zaak naar het Arbeids-

Overwegende dat de werknemer
die aanspraak maakt op gewaarborgd loon voor de periode van
schorsing van de arbeidsovereen-

hof te Antwerpen.
1 juni 1992 - 3e learner - Voorzitter:
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
lferslaggever; mevr. Baete-Swlnnen -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat :
mr. Biitzler.
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ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING - TERMIJN ANCIENNITEIT - BEGRIP.

EINDE
BEREKENING

Partijen bij een arbeidsovereenkomst
mogen overeenkomen dat een fictieve
ancienniteit in aanmerking komt voor
de berekening van de opzeggingstermijn, maar de ancienniteit overeengekomen voor de vaststelling van het
loon geldt op zichzelf als zodanig niet
(1). (Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(DISTRIGAZ N.V. T. CORNELISSEN)
ARREST

(A.R. nr. 7839)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1991 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : « schending van de artikelen 82,
par. 2, al. 1 en 2, 3, 4 en 39, par. 1, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het bestreden arrest, na de feitelijke gegevens van het vonnis a quote
hebben herhaald en bevestigd en na aldus te hebben vastgesteld dat verweer(1) Zie Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5999 (A.C.,
1987-88, nr. 344), en 4 feb. 1991, A.R. nr. 7287
(A.C., 1990-91, nr. 295).
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der in dienst is getreden bij eiseres op 1
juni 1973 en ontslagen is geworden op 7
juli 1982, de opzegperiode vastgesteld
heeft op 48 maanden en bijgevolg eiseres
heeft veroordeeld tot betaling van een
bijkomende opzeggingsvergoeding gelijk
aan 12 maanden loon, om reden dat :
" ... het arbeidshof, wat de ancienniteit
betreft, deze bepaalt op 19 jaar en 2
maanden, zoals de eerste rechter tenslotte in zijn 'Conclusie' ( ... ) ook gedaan
heeft, gelet op de bewezen vaststelling
dat de wedde van (verweerder) bepaald
en betaald werd door (eiseres), rekening
houdend met zijn fictieve ancienniteit
van 10 jaar ",
terwijl de duur van de opzegging in
acht te nemen door de werkgever bepaald moet worden op basis van de ancienniteit van de werknemer; dat artikel
82, par. 2, 3 en 4 van de wet van 3 juli
1978 bepaalt dat ancienniteit de periode
is gedurende welke de werknemer effectief in dienst was van de werkgever;
dat deze ancienniteit vreemd is aan de
door partijen overeengekomen duur van
de ancienniteit om de hoegrootheid van
het loon vast te stellen; dat het dus niet
is omdat het loon van verweerder vastgesteld werd ' rekening houdend met ' een
fictieve ancienniteit van 10 jaar, dat deze
ancienniteit in acht mocht worden genamen voor het bepalen van de opzeggingstermijn; dat de fictieve ancienniteit
waarmee rekening is gehouden voor het
berekenen van het loon van verweerder
niet overeenstemt met zijn werkelijke
ancienniteit; dat in het arrest verwarring
is ontstaan tussen de overeengekomen
ancienniteit van verweerder die, bij toepassing van artikel 82, par. 2, al. 2, van
de wet van 3 juli 1978, in aanmerking
moet worden genomen voor het bepalen
van de opzeggingstermijn bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst;
zodat het bestreden arrest dat de ancienniteit van verweerder vaststelt op 19
jaar en 2 maanden, eiseres bijgevolg veroordeelt tot betaling van een bijkomende
opzeggingsvergoeding gelijk aan 12
maanden loon op basis van de vaststelling dat voor het bepalen van het loon
van verweerder op het ogenblik van zijn
indiensttreding rekening werd gehouden
met een fictieve ancienniteit van 10 jaar,
niet wettig gerechtvaardigd is (schending
van de wettelijke bepalingen vooraan in
het middel aangehaald) , :

Overwegende dat partijen bij een
arbeidsovereenkomst mogen over·
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eenkomen dat een fictieve ancienniteit in aanmerking komt voor de berekening van de opzeggingstermijn;
dat de ancienniteit die is overeengekomen voor de vaststelling van het
loon, op zichzelf niet geldt als een
overeengekomen ancienniteit voor
de berekening van de opzeggingstermijn;
Overwegende dat het arrest een
fictieve ancienniteit voor de berekening van de opzeggingstermijn in
aanmerking neemt « gelet op de bewezen vaststelling dat de wedde van
(verweerder) bepaald en betaald
werd door (eiseres), rekening houdend met zijn fictieve ancienniteit
van 10 jaar »; dat het arbeidshof zijn
beslissing op die enkele grond niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 516
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD.

De regel dat na cassatieberoep geen
nieuw cassatieberoep mogelijk is, geldt
evenzeer als het tweede cassatieberoep
wordt ingesteld v66r het eerste is verworpen (1).
(NORWICH UNION
FIRE INSURANCE SOCIETY LTD.)
ARREST

(A.R. nr. 5323)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 december 1990 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;

Overwegende dat in strafzaken,
buiten het toepassingsgebied van artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, het geval van
regelmatige afstand of de gevallen
waarin
tegen een arrest van verwijOm die redenen, vernietigt het bezing naar het hof van assisen nag
streden arrest, in zoverre het eisecassatieberoep openstaat na het verres veroordeelt tot betaling van een
oordelend arrest, welke omstandigaanvullende opzeggingsvergoeding
heden zich te dezen niet voordoen,
en uitspraak doet over de kosten;
een nieuwe voorziening tegen debeveelt dat van dit arrest melding
zelfde beslissingen krachtens artikel
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; ; 438 van het Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk is, ook al is
houdt de kosten aan en laat de bezij ingesteld voordat over de eerste
slissing daaromtrent aan de feitenvoorziening uitspraak is gedaan;
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
1 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
procureur-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Butzler.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiseres in haar ver(1) Cass., 5 okt. 1988, A.R. nr. 6976 (A.C.,
1988-89, nr. 73).
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zoekschrift aangevoerde middelen
die niet de ontvankelijkheid van de
voorzieningen betreffen, verwerpt
de voorzieningen, veroordeelt eiseres in de kosten.
2 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Roland Mertens, .1\ntwerpen.
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VERNIELING VAN ANDERMANS ROERENDE EIGENDOMMEN - ART. 559,
1°, SW. EIGENDOMSVOORWAARDE
DRAAGWIJDTE.

-

Art. 559, 1°, Sw. wordt geschonden door
de rechter die de schuld aan overtreding van die bepaling laat afhangen
van de vraag of de overtreder en de
benadeelde al dan niet met elkaar gehuwd zijn. (1)
(STEVENS T. MANSSENS)
ARREST

(A.R. nr. 5335)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 januari 1991 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
Overwegende dat de voorziening
beperkt is tot de beschikkingen op
burgerrechtelijk gebied van het bestreden vonnis;
(1) Zie : Cass., 26 juni 1961 (Bull. en Pas.,
1961, I, 1175); CONSTANT, Manuel de droit penal, II, 2, nr. 1275; RIGAUX en TROUSSE, Codes
de police, I, 263, nr. 5.
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Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 559, 1°, van
het Strafwetboek, 1398, 1399 en 1405 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat in het bestreden vonnis, na op
strafgebied verweerder vrijgesproken te
hebben van de betichting opzettelijk andermans goederen beschadigd te hebben,
de rechtbank zich op burgerlijk gebied
onbevoegd verklaart om te kennen van
de door eiseres tegen verweerder ingestelde vordering tot schadevergoeding op
volgende gronden : dat het niet bewezen
is dat verweerder andermans roerende
goederen heeft beschadigd; dat partijen
immers nog steeds gehuwd zijn; dat hij
aldus dient vrijgesproken van het hem
ten laste gelegd feit,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat
partijen met elkander gehuwd zijn geen
wettelijke grond is om verweerder vrij te
spreken van de tenlastelegging andermans goederen opzettelijk beschadigd te
hebben; dat immers het bij de wet voorziene criterium enkel in de eigendom
van de beschadigde goederen ligt en dat
het opzettelijk beschadigen of vernielen
van andermans goederen bestraft wordt,
ongeacht of de partijen al dan niet met
elkander gehuwd zijn (schending van artikel 559, 1°, S.W.B. en 1398 B.W.);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
considereren « dat het niet bewezen
is dat verdachte andermans roerende goederen heeft beschadigd. Dat
de partijen immers nog steeds gehuwd zijn. Dat hij aldus dient vrijgesproken te worden van het hem
ten laste gelegde feit B. Dat de
rechtbank aldus onbevoegd is om te
kennen over de eis van de burgerlijke partij »;
Overwegende dat de appelrechters
artikel 559, 1°, van het Strafwetboek
schenden nu zij de schuld van verweerder aan overtreding van die bepaling laten afhangen van de vraag
of de overtreder van die bepaling en
de door de overtreding benadeelde
al dan niet met elkaar gehuwd zijn;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, zonder dat er
grand is tot onderzoek van het tweede en het derde onderdeel, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen verweerder; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent, zitting
houdende in hager beroep.
2 juni 1992 - ze kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - Ge- ·
lijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.

6° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- INTERNERING VAN GEESTESGESTOORDEN BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

7° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HEROPENING VAN DE DEBATTEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTERS.

8° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTERS
STRAFZAKEN - NOODZAAK OF RAADZAAMHEID VAN EEN GEVRAAGDE HEROPENING
VAN DE DEBATTEN.

1° De appelrechter dient de voor de eer-

ste rechter genomen conclusies niet te
beantwoorden (1).
2° Een voor de feitenrechter genomen

conclusie ]evert geen cassatiemiddel
op (2).
3° Gebrek aan onafhankelijkheid en on-

partljdigheid van de rechter valt niet
af te k!iden. Uit de enkele omstandigheid dat diezelfde magistraat in een
andere zaak ten laste van dezelfde beklaagde zitting heeft genomen, oak al
vertonen beide zaken dezelfde problematiek (3).

Nr. 518
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN - CONCLUSIES GENOMEN VOOR DE EERSTE RECHTER - NIET HERNOMEN VOOR DE
APPELRECHTER

2° CASSATIEMIDDELEN -

BEGRIP STRAFZAKEN - VOOR DE FEITENRECHTER
GENOMEN CONCLUSIES.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - REDENGEVING
- BEGRIP.

5° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ TERNERING

IN-

4° Bij gebreke van voor hem genomen

conclusie, omkleedt de feitenrechter
zijn beslissing over de schuldvraag regelmatig met redenen door het ten Jaste gelegde feit in de bewoordingen van
de wet bewezen te verklaren (4).
5o en 6° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of de beklaagde al
dan niet in een ernstige staat van
geestestoornis of van zwakzinnigheid
verkeert die hem ongeschikt maakt tot
(1} Cass., 13 nov. 1990, A.R. nr. 4118 (A.C.,
1990-91, nr. 146}:
(2} Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 6251 (A.C.,
1991-92, nr. 335).
(3} 2ie Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4289
(A.C., 1985-86, nr. 97}.
(4) Cass., 23 feb. 1988, A.R. nr. 1562 (A.C.,
1987-88, nr. 382), en 21 nov. 1989, A.R. nr. 3310
(ibid., 1989-90, nr. 182).
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het controleren van zijn daden en of
hij een gevaar oplevert voor zichzelf
en voor de maatschappij (5).
7° en 8° De feitenrechter beoordeelt op
onaantastbare wijze de noodzaak of de
raadzaamheid van een door een partij
aangevraagde heropening van de debatten en hij is niet verplicht zijn beslissing de debatten niet te heropenen
met redenen te omkleden (6).

I
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verstrijken de einddatum bepaalt van
de periode waarbinnen de verhuurder
nog aanpraak kan maken op nieuwe
voorwaarden of zich kan beroepen op
een aanbod van een derde; deze betekening is niet bepalend voor de aanvangsdatum van de periode waarbinnen de verhuurder de in art. 24
Handelshuur bepaalde rechter kan uitoefenen (1).

(ZEYEN T. TRAPPERS)

(BROUWERIJEN ALKEN-MAES N.V.
T. VAN LUFFELEN E.A.)

(A.R. nr. 6649)

ARREST

(A.R. nr. 7759)

2 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Mertens en Lenaerts, Antwerpen.

Nr. 519
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HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - EINDE - HUURHERNIEUWING WEIGERING VAN DE VERHUURDER - ONGEGRONDE WEIGERING - AANSPRAAK OP NIEUWE VOORWAARDEN -- TERMIJN - BEGIN- EN
EINDDATUM.

De betekening van het vonnis dat de
weigering van de verhuurder om toe te
stemmen in de huurhernieuwing ongegrond verklaart, doet enkel de termijn
van een maand ingaan, waarvan het

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 februari 1991 door
de Rechtbank van Eerste Aari.leg te
Turnhout in hoger beroep gewezen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis door verwijzing naar het
vonnis van de eerste rechter vaststelt dat het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
van 11 december 1989 de huurhernieuwing heeft toegestaan aan de
verweerders met betrekking tot een
handelspand te Hoogstraten, Vrijheid 155 en aan eiseres akte heeft
verleend van het recht om aanspraak te maken op andere voorwaarden overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Handelshuurovereenkomsten van 30 april 1951;
Dat het bestreden vonnis eveneens vaststelt dat het vonnis van 11
december 1989 aan eiseres werd betekend op 2 februari 1990 en dat eiseres reeds voordien, namelijk op 11
januari 1990, kennis gaf van andere
huurvoorwaarden;
Dat het bestreden vonnis de vordering van de verweerders tot ongeldigverklaring van de kennisgeving

Noten arrest nr. 518 :
(5) Cass., 8 nov. 1983, A.R. nr. 8332 (A.C.,
1983-84, nr. 137) en 11 maart 1987, A.R. nr.
5690 (ibid., 1986-87, nr. 413).
(6) Cass., 13 nov. 1991, A.R. nr. 9326 (A.C.,
nr. 141).

1991-9~,

(1) Zie Cass., 14 old. 1982, A.R. nr. 6624
(A.C., 1982-83, nr. 110), en de voetnoot 1; A.
PAUWELS, « Handelshuur », A.P.R., nr. 363; 1\I.
LAHAYE en J.L. VANDEKERCKHOVE, « Chronique
de jurisprudence - Louage de chases ,, J.T.,
1995 (152) 175, nr. 60.
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door eiseres van andere huurvoorwaarden inwilligt en aanneemt dat
de kennisgeving door eiseres van
andere huurvoorwaarden voordat
het vonnis dat de huurhernieuwing
toelaat was betekend, met toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet nietig is;
Overwegende dat artikel 24 van
de Handelshuurwet bepaalt : « Indien de rechter de weigering van de
verhuurder om toe te stemmen in
de hernieuwing van de huur ongegrond verklaart na het verstrijken
van de bij artikel 14 bepaalde termijn van drie maanden, wordt de
huur ten behoeve van de huurder
hernieuwd, behoudens het recht van
de verhuurder om aanspraak te rnaken op andere voorwaarden of zich
te beroepen op het aanbod van een
derde, overeenkomstig de artikelen
14 en 21 van deze wet. De termijn
waarover de verhuurder beschikt
om de voorwaarden waarvan de
huurhernieuwing afhankelijk is of
het aanbod van een derde te doen
kennen aan de huurder, is evenwel
beperkt tot een maand te rekenen
van de betekening van het vonnis »;
Dat de betekening van het vonnis,
dat de weigering van de verhuurder
om toe te stemmen in de huurhernieuwing ongegrond verklaart, enkel
de termijn van een maand doet ingaan waarvan het verstrijken de
einddatum bepaalt van de periode
waarbinnen de verhuurder met toepassing van artikel 24 van de Handelshuurwet nog aanspraak kan rnaken op nieuwe voorwaarden of zich
beroepen op een aanbod van een
derde; dat de bedoelde betekening
niet bepalend is voor de aanvangsdatum van de periode waarbinnen
de verhuurder de in het bedoelde artikel 24 bepaalde rechten kan uitoefenen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de vordering van de
verweerders in te willigen op grand
van de nietigheid << van de kennisgeving van de betekening » (bedoeld is
van de kennisgeving van de andere

voorwaarden) omdat de kennisgeving is geschied voor de betekening » van het vonnis dat de huurhernieuwing heeft toegestaan, artikel 24 van de Handelshuurwet
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting houdende
in hager beroep.
4 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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GEMEENSCHAP, GEWEST-

BIJZONDERE WET VAN 16 JAN. 1989, ART. 61, § 1

VLAAMS GEWEST RECHTSOPVOLG!NG -

BELGISCHE STAAT VOORWAARDE.

Uit geen bepaling van de Financieringswet van 16 jan. 1989 volgt dat het
Vlaamse Gewest de procesrechtelijke
opvolger van de Belgische Staat zou
zijn, terzake van de tenuitvoerlegging
van een tegen de Belgische Staat v66r
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1 jan. 1989 in kracht van gewijsde gegane veroordeling (1). (Art. 61, § 1, Bijzondere wet van 16 jan. 1989.)
(BELGISCHE STAAT T. SCHELDEMOLENS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7771)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 17, 774,
1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wethoek, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 61, § 1, leden 1 en 6, en 82
van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten,
doordat het hof van beroep eisers hager beroep en uitbreiding van hager beroep ontoelaatbaar verklaart en de bestreden beschikkingen bevestigt, na te
hebben vastgesteld dat eiser de " oorspronkelijke vordering van verweerste_r
onontvankelijk, minstens ongegrond w1l
horen verklaren (...) (en) dat in conclusie
neergelegd op 18.5.1989, bij uitbreiding
van hager beroep, wegens tergend en
roekeloos geding 750.000 Fr. wordt gevorderd ", o.m. op grand: "dat krachtens
art. 61, § 1, 1° lid, van de wet van
16.1.1989 de gemeenschappen en gewesten de rechten en verplichtingen van de
staat overnemen die betrekking hebben
op de bevoegdheden die hen werden ~?~
gekend bij de wet van 8.8.1988 tot WlJZlging van de bijzondere wet van 8.8.80 tot
hervorming der instellingen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen
die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures; Dat
de bevoegdheden die ten deze een rol
spelen worden overgedragen aan het Gewest; (...) dat voor wat betreft bedoelde
aangelegenheden vanaf 1.1.89 de rechts«

(1) Zie Cass., 27 sept. 1990, A.R. nr. 8658
(A.C., 1990-91, nr. 41); 14 juni 1991, A.R. nrs.
6875-7037 (A.C., 1990-91, nr. 529, 4°) en de voetnoot 3; L. ALEN, « De rechtsopvolging van de
Staat door de Gemeenschappen en Gewesten ''• T.B.P., 1981, 431, nrs. 33 en 57; H. TOM·
BEUR, « De procesrechtelijke rechtsopvolging >>,
R. W., 1990-91, 1105, nr. 7.
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opvolging van de staat door de gewesten
en gemeenschappen zo constitutief als
integraal is, niet meer afhankelijk van
een genomen beslissing of aangegane
verbintenis en deze zich ook tot de burgerlijke verantwoordelijkheid uitstrekt
tengevolge fouten door de Belgische
Staat v66r 1.1.89 begaan; dat ingevolge
een automatische substitutie (krachtens
deze wet zelf) de Gemeenschap of het
Vlaamse Gewest in de plaats van de
Staat treedt; (... ) dat (eiser) stelt dat de
arresten waarvan de uitvoering wordt
geeist dateren van 21.9.87 en 21.12.1987
en de schuld dus vaststond v66r 31.12.88;
dus onmogelijk ten laste van het Vlaams
Gewest kan gelegd worden, en dat art.
57, § 5, 2° lid, van de wet van 16.1.1989
bepaalt dat de staat de verantwoordelijkheid blijft dragen voor de verplichtingen
waarvan de betaling of uitvoering kon
worden geeist voor de eigendomsoverdracht wat de goederen betreft waarvan
sprake in dat artikel; dat echter vooreerst (verweerster) stelt dat het ten deze
geen tweede veroordeling voor dezelfde
som en intresten betreft maar een uitvoeringsmodaliteit, kracht bijgezet door
een veroordeling tot een dwangsom; dat
de bestreden beschikking van 23.1.1989
hoe dan ook een nieuwe en op zichzelf
bestaande uitvoerbare titel is namelijk
de veroo!'deling tot een dwangsom, die
bovendien bedongen werd op een vroegere veroordeling doch bij een uitvoeringsmodaliteit in een latere beschikking; (... )
Dat een onderscheid dient gemaakt tussen procesrechterlijke opvolging en eventuele gehoudenheid en verantwoordelijkheid tot betaling en de vaststelling dat
de Belgische Staat eventueel nog gehouden zou zijn tot betaling geen afbreuk
doet aan de procesrechtelijke opvolging;
dat art. 57 van de wet van 16.1.1989 stelt:
' de staat blijft echter ... de verantwoordelijkheid dragen' en dat artikel 61 § 1
stelt ' dat het gewest de staat bij de zaak
kan betrekken en deze laatste in de zaak
steeds kan tussenkomen '; dat derhalve
niet de Staat het Gewest maar wei het
Gewest als opvolger van rechtswege de
Staat bij de zaak dient te betrekken; Dat
(eiser) verwijst naar het beginsel dat een
partij die niet in de procedure aanwezig
was geen hager beroep, kan instellen;
Dat dit beginsel ten deze geen toepassing kan vinden gezien het Vlaams Gewest ingevolge automatische rechtsopvolging, krachtens de wet zelf, aile rechten
en verplichtingen van de Belgische Staat
overneemt; Dat door betekening van de
bestreden beschikking het Vlaams Ge-
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west kennis kreeg van het geding en
met de nodige diligentie kon te werk
gaan in het aanvatten of vervolgen van
procedures; Dat, gelet op de opvolging
krachtens de wet zelf, geen akte van gedingsherneming, zoals door (eiser) gesteld, vereist was; Dat de Belgische Staat
geen hoedanigheid meer bezit om ten deze op te treden en het hoger beroep, en
derhalve ook de uitbreiding van het hager beroep, bovendien ingesteld op
18.5.1989 waar de betekening van
24.1.1989 dateert, ontoelaatbaar zijn; (...)
dat tengevolge de ontoelaatbaarheid van
het hager beroep het incidenteel beroep
onontvankelijk is",

terwijl, derde onderdeel, krachtens artikel 61, § 1, lid 6, van voormelde bijzondere financieringswet van 16 januari
1989, bij afwijking van de in lid 1 bepaalde rechtsopvolging van de Belgische
Staat door de Gemeenschappen en de
Gewesten " met inbegrip van de rechten
en verplichtingen die voortkomen uit
hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures", de Staat gebonden blijft
door de bestaande verplichtingen op 31
december 1988, o.m. wanneer het gaat
over uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden en
waarvan de betaling verschuldigd is op
deze datum; daartoe de verplichtingen
moeten worden gerekend, voortvloeiend
uit rechterlijke beslissingen die v66r 1
januari 1989 definitief geworden zijn,:zoals de veroordeling van eiser, bij vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen gewezen op 24 oktober 1978,
tot betaling van een hoofdsom van
7.927.466 Fr. (9.127.466 Fr. - 1.200.000
Fr., voorschot uitgekeerd ingevolge de
wet van 12 juli 1976), vermeerderd met
de vergoedende intrest op 9.127.466 Fr.
vanaf 3 januari 1976, rekening houdend
met de datum van de uitkering van voormeld voorschot, de gerechtelijke intrest
en de kosten, zoals bevestigd in de in
kracht van gewijsde getreden arresten
van de zesde kamer van het hof van beroep te Antwerpen van 21 september en
21 december 1987; de dagvaarding in
kort geding van verweerster d.d. 4 januari 1989 - die er uitsluitend toe strekt eiser " te horen veroordelen om in uitvoering van het vonnis van 24 oktober 1978
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen en van de in kracht van gewijsde zijnde arresten van 21 september
1987 en 21 december 1987 van het Hof
van Beroep te Antwerpen de verschuldig-

de bedragen, in hoofdsom, intresten en
aile gerechtskosten, zijnde ... 18.285.876
Fr. te vermeerderen met de intresten (... )
tot de datum der effectieve betaling, over
te maken in handen van de Kredietbank
op het credit van de rekening nr. (...)van
(verweerster) en dit onder verbeurte van
een dwangsom van ... 750.000 Fr. per dag
vertraging" - niets afdoet aan de op 31
december 1988 definitief vaststaande verplichting van eiser voortvloeiend uit
voormelde
rechterlijke
beslissingen,
waaruit volgt dat: (a) met betrekking tot
deze door eiser verschuldigde bedragen,
geen rechtsopvolging van eiser door het
Vlaamse Gewest heeft plaats gevonden,
(b) de vordering in kort geding van verweerster tot overmaking van diezelfde
bedragen op het credit van een bankrekening van verweerster onder verbeurte
van een dwangsom dan ook slechts tegen eiser kon worden ingesteld en, ten
slotte, (c) uitsluitend eiser van de vereiste hoedanigheid kon doen blijken om hager beroep in te stellen tegen de beschikkingen van 16 en 23 januari 1989 van de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen, zelfs indien zij tevens werden betekend aan het Vlaamse
Gewest en zelfs indien " de bestreden beschikking van 23.1.1989 hoe dan ook een
nieuwe en op zichzelf bestaande uitvoerbare titel is namelijk de veroordeling tot
een dwangsom, die bovendien bedongen
werd op een vroegere veroordeling doch
bij een uitvoeringsmodaliteit in een latere beschikking" (schending van de artikelen 61, § 1, !eden 1 en 6, van voormelde wet van 16 januari 1989, 17, 1042 en
1050 van het Gerechtelijk Wetboek);

...............

))

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de Gewesten en
de Gemeenschappen, ingevolge artikel 61, § 1, eerste lid, in fine, van de
Financieringswet van 16 januari
1989, op 1 januari 1989 de rechten
en de verplichtingen overnemen die
voortkomen uit hangende en toekomstige rechterlijke procedures;
dat de Staat, ingevolge het zesde lid
van dezelfde paragraaf 1 van bedoeld artikel 61, gebonden blijft
door de op 31 december 1988 bestaande verplichtingen, wanneer de
betaling ervan verschuldigd was op
die datum, onder meer als het ging
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om uitgaven' waarvoor geen beta- ·• rechtelijke opvolger van de Staat
lingsaanvraag moet worden voorgezou zijn;
Dat het onderdeel gegrond is;
legd;
Overwegende dat uit het arrest en
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt : dat verweerster
op 4 januari 1989 in kort geding eiser heeft gedagvaard ten einde deze
te horen veroordelen om de som van
18.285.876 frank, die. hij, ingevolge
twee tegen hem gewezen en in
kracht van gewijsde gegane arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen, van respectievelijk 21 september 1987 en 21 december 1987,
verschuldigd was, over te maken op
het credit van de rekening van verweerster bij de Kredietbank, onder
verbeurte van een dwangsom per
dag vertraging; dat eiser een tegeneis wegens tergend en roekeloos geding instelde; dat de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen, bij beschikking van 23 januari 1989, de door verweerster gevorderde veroordeling van eiser uitsprak en diens tegeneis afwees; dat
eiser tegen die beschikking hoger
beorep en verweerster incidenteel
beroep heeft ingesteld; dat de appelrechter eisers hoger beroep en de
uitbreiding van zijn hoger beroep,
wegens gebrek aan hoedanigheid,
« ontoelaatbaar » heeft verklaard;
Overwegende eensdeels dat aldus
blijkt dat het door verweerster ingeleide kort geding uitsluitend de tenuitvoerlegging betreft van v66r 1 januari 1989 tegen de Staat uitgesproken definitieve veroordelingen; anderdeels dat voor de tenuitvoerlegging van dergelijke veroordelingen
geen betalingsaanvraag moet worden voorgelegd;
Dat uit een en ander volgt dat het
Vlaamse Gewest ter zake niet wettig
als de rechtsopvolger van de Staat
kan worden beschouwd; dat tevens
uit geen van de bepaJingen van de
Financieringswet van 16 januari
1989 volgt dat het Vlaamse Gewest
inzake zulk een geschil de proces-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het de tegeneis van verweerster
strekkende tot veroordeling van eiser tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding, ongegrond verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt verweerster in de kosten
van de memorie van wederantwoord
van eiser; 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 Gent.
4 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mr. Biitzler en Delahaye.
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5 juni 1992

1° OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN - MET HET UITGEOEFENDE RECHT TEGENSTRIJDIGE HOUDING - WEERSLAG OP DE
VERBINTENIS VAN DE TEGENPARTIJ.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEPERKT HOOFDBEROEP - INCIDENTEEL BEROEP - DRAAGWIJDTE.

942

HOF VAN CASSATIE

1o De overeenkomsten die wettig zijn

aangegaan strekken de partijen tot
wet en dienen te goeder trouw zonder
misbruik van recht te worden uitgevoerd; het aannemen van een houding
die tegenstrijdig is met het uitgeoefende recht kan op zichzelf geen reden
zijn om een wederpartij te ontslaan
van de verplichting haar verbintenis
uit te voeren (1). (Art. 1134 B.W.)
2° Een partij kan, oak al is het hoofdbe-

roep beperkt, incidenteel beroep instellen tegen alle beschikkingen van het
beroepen vonnis waardoor zij zich gegriefd acht, voor zover het incidenteel
beroep gericht is tegen een partij die
in het geding is voor de rechter in hager beroep. (Art. 1054 Ger.W.) (2)
(GOOSSENS T. ADVIESGROEP CONTRAST N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7437)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 juni 1989 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen;

Over het tweede middel, gesteld als
volgt : << schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1134, 1135, 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, en het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk afstand van recht niet
wordt vermoed en slechts uit feiten en
handelingen voortspruit die niet voor
een andere interpretatie vatbaar zijn;
doordat het bestreden vonnis de verdering tot terugbetaling van de onroerende
voorheffing sinds 1984 heeft afgewezen
om de motieven : " dat in artikel 17 van
de huurovereenkomst een welbepaalde
huurprijs voor drie jaar is vastgelegd
vanaf 1.5.1984; Dat terzake door de verhuurder over een periode van vijf jaar
nooit enig protest of vraag tot betaling
van de onroerende voorheffing is geweest; Dat voor de eerste drie jaar, dit
(1) Cass., 17 mei 1990, A.R. nr. 8685 (A.C.,
1989-90, nr. 546); 20 feb. 1992, A.R. nr. 9050

(ibid., 1991-92, nr. 325).
(2) Cass., 22 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 480).
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trouwens tegenstrijdig zou zijn aan artikel 17 van de huurovereenkomst; Dat
een en ander dient getoetst aan de theorie van de rechtsverwerking; Dat inderdaad de verhuurder zelf jaarlijks zijn onroerende voorheffing heeft dienen te
betalen, en gezien het over een vrij groot
bedrag gaat, zodat het niet aannemelijk
is dat hij dit zou h~bben vergeten of niet
voorgelegd hebben; Dat trouwens in het
huurcontract de op.roerende voorheffing
voor 1984 is voorz~en en dat deze blijkbaar ook niet is gevorderd; Deze jarenlange gedraging is een stilzwijgende afstand van haar recht tot terugvordering
der kosten. Zij heeft doen blijken dat zij
de uitvoering van haar recht niet wenste
en de goede trouw .bij de uitoefening van
de overeenkomstep. vereist dat een alsnog uitoefenen van recht afgewezen zou
worden (Limburgs Rechtsleven, 1986,
205, met noot Vandeurzen); Dat de houding welke gei:ntimeerde jarenlang heeft
aangenomen tegenstrijdig is met het nu
uitgeoefende recht, wat betreft de onroerende voorheffing ";

en terwijl, tweede onderdeel, de overeenkomsten de partijen tot wet strekt;
dit beginsel neergelegd in artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek een algemene draagwijdte heeft en tenzij, verjaring
of misbruik van recht, de niet-uitoefening van een recht zelfs gedurende verschillende jaren, niet strijdig is met de
goede trouw vereist bij de uitvoering van
een overeenkomst krachtens hetzelfde
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
en evenmin bij de contracterende partij
enige gewettigde hoop kan verwekken
dat haar schuid niet meer zou verschuldigd zijn en dus het vorderingsrecht van
de andere partij niet "verwerkt ", zodat
het bestreden arrest door te beslissen
dat door het niet uitoefenen van haar
recht gedurende verschillende jaren eiseres ' vordering wegens rechtsverwerking
moet worden afgewezen, artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
en terwijl, derde onderdeel, afstand
van recht strikt moet worden gei:nterpreteerd en enkel mag worden afgeleid uit
met elkaar overeenstemmende feiten en
handelingen waaruit met zekerheid en
zonder voor enige andere interpretatie
vatbaar te kunnen zijn, kan afgeleid
worden dat een partij aan haar recht
heeft verzaakt; terwijl, voor zover het bestreden vonnis zich ook zou steunen op
afstand van recht onafhankelijk van de
"rechtsverwerking" de jarenlange beta-
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ling van de onroerende voorheffing door
een verhuurder zonder vordering op zijn
huurder, op zichzelf en bij gebreke aan
enige wilsuitdrukking helemaal niet impliceert dat hij afstand van zijn recht op
terugbetaling ervan heeft gedaan, gezien
die betaling voortspuit uit eigen fiscale
verplichtingen enerzijds en het afblijven
van de terugvordering anderzijds even
goed uit vergissing en/of nalatigheid kan
voortspruiten, zodat het bestreden vonnis uit de aanghaalde elementen niet
wettelijk een afstand van recht heeft
kunnen afleiden (schending van het in
het middel vernoemd algemeen rechtsbeginsel) »:

Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis op grond van de uitlegging
van de overeenkomst aanneemt dat
geen betaling van onroerende voorheffing verschuldigd was voor de
drie eerste jaren huur; dat de onderdelen in zoverre ze gericht zijn tegen de verdere beschouwing van de
rechters dat eiseres haar recht had
« verwerkt » of afstand zou hebben
gedaan van haar recht voor die periode, niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de appelrechters
voor het overige oordelen dat « de
houding welke (eiseres) jarenlang
heeft aangenomen, tegenstrijdig is
met het nu uitgeoefende recht » en
op die grond de vordering van eiseres tot betaling van de door de eigenares betaalde voorheffing ongegrond verklaart;
Overwegende dat de overeenkomsten die wettig zijn aangegaan
de partijen tot wet strekken en dat
zij te goeder trouw zonder misbruik
van recht dienen te worden uitgevoerd; dat het . aannemen van een
houding die tegenstrijdig is met het
uitgeoefende recht op zichzelf geen
reden kan zijn om een wederpartij
te ontslaan van de verplichting haar
verbintenis uit te voeren;
Dat de onderdelen in zoverre gegrond zijn;
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Over het derde middel, gesteld als
volgt : << schending van de artikelen 17,
18, 1042, 1050, 1054, 1056, 4° en 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het incidenteel beroep van eiseres ertoe strekkende de aanstelling van de deskundige
door de eerste rechter bevolen af te wijzen en de oorspronkelijke tegeneis als
ongegrond te verwerpen, onontvankelijk
heeft bevonden op grond van de overwegingen : " Dat er slechts beperkt hoger
beroep is aangetekend en er geen beroep
is voor wat betreft de aanstelling van de
deskundige; Dat een incidenteel beroep
in hoofde van (eiseres) enkel maar kan
slaan op een niet of slechts gedeeltelijke
toewijzing van een vordering die zij zelf
heeft gesteld, doch niet op de door (verweerster in cassatie) initieel gestelde tegeneis; Dat het incidenteel beroep, wat
betreft het ongedaan maken van de beslissing over de deskundige, dus niet ontvankelijk is",
terwijl, een in hoger beroep gedaagde
partij ten aanzien van de partijen die
voor de rechter in hager beroep in het geding zijn betrokken en a fortiori ten aanzien van de partij die tegen haar beroep
heeft aangetekend, de beschikkingen
van het beroepen vonnis waardoor zij
zich gegriefd acht, zonder onderscheid
en ongeacht of het principaal hoger beroep beperkt is, mag aanvechten zodat
het bestreden vonnis door het incidenteel beroep van eiseres onontvankelijk te
verklaren de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen geschonden heeft » :

Overwegende dat een partij te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle beschikkingen
waardoor zij zich gegriefd acht,
zelfs al is het principaal hoger beroep beperkt, voor zover het incidenteel beroep gericht is tegen een partij die in het geding is voor de
rechter in hoger beroep;
Dat de appelrechters, door te beslissen dat eiseres geen incidenteel
beroep kon instellen tegen de beslissing van de eerste rechter een deskundige aan te stellen, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schenden;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het bedrag bepaalt van de prijsaanpassingen, zegt dat de onroerende voorheffing volledig onverschuldigd is, uitspraak doet over het incidenteel
beroep van eiseres tegen de aanstelling van een deskundige en uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Koophandel te Turnhout, zitting
houdende in hoger beroep.

ROEP - HOGER BEROEP DOOR DE NATIONALE RAAD - DEELNAME AAN HET DEBAT TOETSING.

1o De nationale raad van de Orde van
Architecten, aan wie de wet het recht
toekent hager beroep in te stellen tegen de beslissing van de provinciale
raad, vermag voor de raad van beroep
te verschijnen en er aan het debat
dee] te nemen. (Art. 26, vierde lid, Architectenwet.)

2° en 3° Uit de enkele omstandigheid dat

de raad van beroep van de Orde van
Architecten en de nationale raad van
die orde organen zijn van dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon kan niet
worden afgeleid dat de raad van beroep als rechtsprekend college niet onafhankehjk en niet onpartijdig zou
zijn, oak al neemt de nationale raad,
aan wie de wet het recht toekent hager beroep in te stellen, aan het debat
dee] (1).

5 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

(V ... D... E ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. 7635)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 februari 1991
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Architecten, met
het Nederlands als voertaal;
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 6, 20, 26,
31, 38 van de wet van 26 juni 1963 tot in~
stelling van een Orde van Architecten,
zoals gewijzigd door de wet van 28 januari 1977, 138 van het Gerechtelijk Wethoek, van de algemene beginselen inhoudende de rechten van de verdediging, de
onpartijdigheid van de rechter waaruit
volgt dat men niet tegelijkertijd rechter
en partij kan zijn en van het recht op
een eerlijk proces o.m. verwoord in artikel 6, 1, van het Europees Verdrag van
de Rechten van de Mens, goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing, waarbij aan eiser, bij wijze van bevestiging
van de beslissing a quo, een tuchtstraf

5 juni 1992

«

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN AR·
CHITECTEN- RAAD VAN BEROEP- HOGER
BEROEP DOOR DE NATIONALE RAAD DRAAGWIJDTE.

2° RECHTEN VAN DE MENS-

E.V.R.M.,
ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE- ORDE VAN
ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP - HOGER BEROEP DOOR DE NATIONALE RAAD DEELNAME AAN HET DEBAT - TOETSING.

3° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE
EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE
- ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD VAN BE-

J

(1) Zie Cass., 4 maart 1983, A.R. nr. 3640
(A.C., 1982-83, nr. 369).
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wordt opgelegd van schorsing uit het
recht het beroep van architect uit te oefenen voor een termijn van twee jaar,
gewezen werd door de raad van beroep
van de Orde van Architecten, na als partij gehoord te hebben de Nationale raad
vertegenwoordigd door een advocaat die
besluiten heeft neergelegd waarbij hij de
Raad verzoekt de uitgesproken straf van
twee jaar schorsing te bevestigen,
terwijl, eerste onderdeel, de bevoegdheden van de Nationale raad beperkend
worden vastgelegd bij de wet van 26 juni
1963; artikel 26 van deze wet voorziet dat
de Nationale raad beroep kan aantekenen tegen de beslissingen van de Raden
van de Orde, wat hier gebeurde, doch dit
recht op verhaal niet insluit dat de Nationale raad partij zou worden in tuchtzaken; de artikelen 2 en 38 vari bedoelde
wet precies iedere bevoegdheid in de bestraffing van tuchtrechtelijke fouten aan
de Nationale raad ontzegt en geen enkele bepaling van deze wet de tussenkomst
voorziet van een vervolgende partij of
een openbare ministerie, zodat, door de
Nationale raad te horen waar deze optreedt om de ten laste gelegde feiten bewezen te horen verklaren en een veroordeling tot een tuchtsanctie te horen
uitspreken, de Raad van beroep, tegen
de wet in, een vervolgende partij tot de
debatten heeft toegelaten (schending van
artikelen 2, 20, 26 en 31, 38 van de wet
van 26 juni 1963 en 138 van het G.W.);
terwijl, tweede onderdeel, de Nationale
raad van de Orde en de Raad van beroep, krachtens artikel 6 van de wet van
26 juni 1963, beiden organen zijn van
eenzelfde publiekrechtelijke instelling, namelijk de Orde van Architecten; gezegde
orde, op straffe tegelijkertijd rechter en
partij te zijn, niet vermag n.a.v. eenzelfde tuchtrechtelijke vervolging op te treden door een orgaan in een rechtsprekende functie en door een ander in een
vervolgende functie; terwijl inderdaad de
Orde als rechter onpartijdig dient te zijn
en hieraan afbreuk wordt gedaan door
het feit dat dezelfde orde, in het gerechtelijk debat, een standpunt ontwikkelt
waarbij zij de veroordeling van de vervolgde partij vraagt, waardoor aan deze
vervolgde partij het recht op een onpartijdige rechter en op een eerlijke behandeling van zijn zaak wordt ontzegd
(schending van de artikelen 2 en 6 van
de wet van 26 juni 1963, de algemene beginselen in de aanhef van het middel genoemd en artikel 6.1 van de europese
conventie van rechten van de mens) » :
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet aangeeft waarin de artikelen 20
en 31 van de wet van 20 juni 1963
tot instelling van een Orde van Architecten en 138 van het Gerechtelijk Wetboek zijn geschonden; dat
het in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de nationale
raad van de Orde van Architecten,
die volgens artikel 38 van de wet
van 20 juni 1963 tot opdracht heeft
te waken voor de toepassing van de
voorschriften van de plichtenleer en
toezicht te houden op de bedrijvigheid van de raden van de Orde,
krachtens artikel 26, lid 4, van dezelfde wet, hoger beroep mag instellen tegen elke beslissing van een
raad van de Orde in tuchtzaken genomen;
Dat uit de voormelde wetsbepalingen voortvloeit dat als de nationale
raad hoger beroep instelt tegen een
beslissing van de raad, hij het recht
heeft, ook al heeft hij geen eigen
rechtstreekse bevoegdheid om op te
treden inzake de naleving van de
deontologische regels en het vaststellen van disciplinaire maatregelen, voor de raad van beroep te verschijnen en aldaar te worden gehoord;
Dat de omstandigheid dat de nationale raad, hoewel dit niet tot zijn
rechtstreekse opdracht behoort, de
oplegging van een bepaalde tucht·
sanctie zou vragen, zonder invloed
blijft op de regelmatigheid van de
beslissing zelf;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ten onrechte aan de beslissing verwijt dat de Orde zou optreden als
rechter en partij;
Dat krachtens de wet niet de Orde van Architecten maar de raden
de rechtsprekende organen zijn;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een orgaan van
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de Orde een rechtsprekende taak
vervult terwijl een ander orgaan
van diezelfde orde in het debat is
en, zoals te dezen de veroordeling
van de vervolgde partij vraagt, niet
kan worden afgeleid dat het rechtsprekend college niet onafhankelijk
en niet onpartijdig is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiser in
de kosten.
5 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Biitzler.
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1o De administratie der directe belastin-

gen mag de belasting of de aanvullende belasting met toepassing van art.
263, § 1, 4°, W.l.B. tijdens de in dit artikel bepaalde bijzondere aanslagtermijn vestigen, ook al is de buitengewone termijn bedoeld in art. 259 van dit
wetboek alsdan nag niet verstreken.
2° Een bewijskrachtig gegeven in de zin

van art. 263, § 1, 4°, W:l.B. is de vaststelling van een meeromzet naar aanJeiding van een controle door de diensten van de B.T. W.-administratie,
waarmee de belastingplichtige heeft
ingestemd (1).
(ROELS E.A. T. DE BELGISCHE STAAT FINANCIEN)

MIN. V.

ARREST

(A.R. nr. F 1933 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1990
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift tot
cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
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5 juni 1992

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMUNEN BIJZONDERE AANSLAGTERMUN - BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS WIJZEN UIT DAT BELASTBARE INKOMSTEN NIET WERDEN AANGEGEVEN - VESTIGING VAN DE BELASTING
OF DE AANVULLENDE BELASTING - TERMIJN
- ART. 263, § 1, 4°, EN § 2, 4°, W.I.B.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS WIJZEN UIT DAT BELASTBARE INKOMSTEN NIET WERDEN AANGEGEVEN - ART. 263, § 1, 4°, EN § 2, 4°, W.I.B.
- TOEPASSING.

Overwegende dat het arrest constateert : 1. dat de voorziening betrekking heeft op het aanslagjaar
1981; 2. dat het bestuur op 13 april
1984 een bericht van wijziging heeft
gestuurd, waarbij werd ter kennis
gebracht dat, bij toepassing van artikel 263, § 1, 4°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, op
grond van bewijskrachtige gegevens
die uitwijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de
loop van een der vijf jaren voor het
jaar waarin het bestuur kennis
krijgt van die gegevens, de nettowinst zou worden verhoogd tot
430.807 F; 3. dat het bestuur kennis
kreeg van die gegevens op 1 september 1983;

(1) Gedr.St., Kamer, 1977-78, nr. 113/1, 17, en
nr. 113/11, 25.
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Over het eerste middel:

Overwegende dat het middel betoogt dat het bestuur geen toepassing mocht maken van artikel 263,
§ 1, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, nu de termijn
van drie jaar bepaald in artikel 259,
eerste lid, van hetzelfde wetboek
nog niet was verstreken toen het
kennis kreeg van de bedoelde gegevens;
Overwegende dat artikel 263, § 1,
4°, luidt: « De belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259
bepaalde termijn is verstreken ingeval: ( ... ) bewijskrachtige gegevens
uitwijzen dat belastbare inkomsten
niet werden aangegeven in de loop
van een der vijf jaren voor het jaar
waarin de administratie kennis
krijgt van die gegevens »;
Dat de genoemde wetsbepaling
het bestuur niet verbiedt de aanslag
vast te stellen met inachtneming
van de erin voorgeschreven bijzondere aanslagtermijn te rekenen vana£ het ogenblik waarop bewijskrachtige gegevens het bestaan van niet
aangegeven inkomsten uitwijzen,
zelfs als de termijn bedoeld in artikel 259 alsdan nog niet verstreken
is;
Dat het gebruik van de woorden
<< zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken ,, aantoont dat die laatste termijn onverschillig is voor de toepassing van
artikel 263 en dat de wetgever voor
de gevallen bepaald in dit artikel
een van artikel 259 losstaande regeling heeft uitgewerkt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat << de eisers niet betwisten
dat, naar aanleiding van een controle door de diensten van de BTW,
een meeromzet werd vastgesteld
van 200.000 F; dat dit gebeurde in
gemeenschappelijk akkoord; ( ... ) dat
ten deze het akkoord (... ) tot stand
kwam naar aanleiding van een con-
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trole, zodat daaruit blijkt dat de inhoud ervan werd bevestigd door de
gedane vaststellingen en dat het akkoord ook niet werd aangevochten »;
Overwegende dat de omzet, die
met instemming van de belastingplichtige door het bevoegde bestuur
na een controle wordt vastgesteld,
een bewijskrachtig gegeven is in de
zin van artikel 263, § 1, 4°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
5 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter:
mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delafontaine, Kortrijk.
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1° SAMENHANG OORDELING -

STRAFZAKEN -- BETIJDSTIP.

2° SAMENHANG -

STRAFZAKEN - UITBRE!DING VAN BEVOEGDHEID - VRIJSPRAAK
VAN DE TELASTLEGGING WAARMEE DE SAMENHANG WORDT VASTGESTELD- GEVOLG.
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1° De samenhang in strafzaken moet be-

oordeeld worden naar het tijdstip
waarop de rechtbank geadieerd wordt
(1). (Artt. 226 en 227 Sv.)
2° De door de samenhang ontstane uitbreiding van bevoegdheid van de strafrechtbank blijft behouden, oak al
spreekt de rechter vrij van de telastlegging waarmee de samenhang wordt
vastgesteld (2). (Artt. 226 en 227 Sv.)
(PRAET)
ARREST

(A.R. nr. 5328)

HET HOF; - Gelet op eisers memorie, waarvan een door de griffier
van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;

spreekt, zodat hij in dat geval bevoegd blijft om over het samenhangende misdrijf te oordelen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het eerste middel :

Overwegende dat eiser tot een enkele straf wordt veroordeeld, namelijk een geldboete van honderd
frank, wegens de telastleggingen A
en B; dat, nu die straf wettelijk verantwoord is door het bewezen verklaren van het feit van de telastlegging B, het middel, dat enkel betrekking heeft op de telastlegging A,
niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Over het tweede middel:

Overwegende dat de aan eiser ten
laste gelegde overtreding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek regelmatig, door dagvaarding
op verzoek van het openbaar ministerie, bij de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde aanhangig
werd gemaakt; dat eiser voor die
rechtbank vrijwillig verscheen voor
de bijkomende telastlegging van
overtreding van artikel 12.4 van het
Wegverkeersreglement, zijnde een
ingevolge artikel 138.6° van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
tot de bijzondere bevoegdheid van
de politierechter behorend wanbedrijf;
Overwegende dat de samenhang,
waardoor een rechter bevoegd is om
over een met een tot zijn gewone
bevoegdheid behorend misdrijf samenhangend ander misdrijf te oordelen moet beoordeeld worden op
het ogenblik dat de rechter geadieerd wordt; dat aldus die samenhang
niet wordt verbroken doordat de
rechter voor het tot zijn gewone bevoegdheid behorende misdrijf vrij(1) en (2) Cass., 5 juni 1961 (Bull. en Pas.,
1961, I, 1072).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. N.
Van de Velde, Oudenaarde.
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VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERI;.JG
HODDER VAN HET VOERTUIG - BEGRIP.

Wanneer de rechter toepassing maakt
van art. 3, eerste lid, W..!l.M.-wet en 3,
§ 1, van de Gemeenschappelijke Bepa-
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Jingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, kan hij niet wettig beslissen dat de huurder van een voertuig geen houder van dat voertuig is
en a1s zodanig niet is uitgesloten uit
het recht op uitkering, op de enkele
grond dat hij dat voertuig had toevertrouwd aan een derde die ermee reed
op het tijdstip van het ongeval (1).
(GAN BELGIUM N.V.
T. VAN DEN HOECK, G.R.G.I.C.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9714)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 31 januari 1989
en 10 oktober 1991 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
Gelet op het arrest van het Hof
van 20 september 1989 (2);
Over het middel: schending van de artikelen 2228 en 2236 van het Burgerlijk
Wetboek, 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, te Luxemburg ondertekend op 24 mei 1966, welke overeenkomst en Gemeenschappelijke Bepalingen samen met het protocol van
ondertekening zijn goedgekeurd bij de
wet van 19 februari 1968 (Belgisch
Staatsblad van 21 mei 1976) en, 3, eerste
lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat bet bestreden vonnis van 31
januari 1989 op eigen gronden en met
verwijzing naar de motivering van het
beroepen vonnis vaststelt : 1° dat het op 1
mei 1986 om 14 uur 10 gebeurde litigieuze ongeval was veroorzaakt door de fout
van de beklaagde die een Opel Corsa bestuurde; 2° dat die auto dezelfde dag,
kort voor 14 uur door de eerste verweer(1) Zie Ben.GH., 22 dec. 1981 (Jurispruden tie
1980-81, biz. 130 e.v.); Cass., 5 dec. 1984, A.R.
nr. 3622 (A.C., 1964·85, nr. 213), en 14 sept.
1989, A.R. nr. 8425 (ibid., 1989-90, nr. 36).
(2) Niet gepubliceerd.
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"' /
der was geh'!-JUfd biJ..de. verfnootschap R.;

3"'dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens het gebruik van die Opel
Corsa werd gedekt door eiseres; 4° dat de
eerste verweerder die wagen in bezit
had genomen om 14 uur, terwijl hij het
stuur van zijn eigen auto Peugeot toevertrouwde aan de beklaagde; 5° dat de eerste verweerder kort voor het ongeval
zijn Peugeot terugnam en de gehuurde
auto aan de beklaagde toevertrouwde;
dat het bestreden vonnis (vervolgens),
met bevestiging van het beroepen vonnis, beklaagde en de tussenkomende partij - wiens rechten en verplichtingen
zijn overgegaan op eiseres - hoofdelijk
veroordeelt om te betalen aan de eerste
verweerder ter vergoeding van de door
het ongeval aan diens voertuig veroorzaakte schade een provisionele vergoeding van 94.673 frank, verhoogd met de
compensatoire interest met ingang van 1
mei 1986, op grond « dat de vrijwillig tussenkomende partij ( ...) ten onrechte beweert dat (de eerste verweerder), verzekeringnemer en/of houder van het voertuig wegens het uitsluitingsbeding in
artikel 7 van de verzekeringsovereenkomst B.A. auto's geen recht heeft op
uitkering; (...) luidens het door de vrijwillig tussenkomende partij aangevoerde
arrest (cf. Cass., 6 november 1975 ...) "de
houder ... hij is die ... (over het voertuig)
de materii:He beschikking heeft ", wat te
dezen niet het geval is, aangezien het
voertuig alleen door (beklaagde) werd
bestuurd op het ogenblik van het ongeval "•
terwijl, zoals het bestreden vonnis op
eigen gronden en met verwijzing naar de
motivering van de eerste rechter impliciet vaststelt, de door de vennootschap
R. bij de tussenkomende partij afgesloten verzekeringspolis bepaalde dat de
verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekte van iedere houder
van het verzekerde voertuig (artikel 3,
eerste lid, van de algemene voorwaarden
van de verzekeringspolis - stuk 4 van
het dossier, door de raadsman van de
tussenkomende partij neergelegd op de
terechtzitting van 20 december 1988 van
de correctionele rechtbank - genoemd
« algemene voorwaarden van het modelcontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering »; dat dit beding in
overeenstemming was met het ten tijde
van het litigieuze ongeval van kracht
zijnde artikel 3, eerste lid, van de wet
van 1 juli 1956 en met artikel 3, § 1, van
de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux·Overeenkomst
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van 24 mei 1966; artikel 7 van de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst, geheel overeenkomstig artikel 4, § 1, van rUe wet en artikel 4, § 1,
van de Gemee::::o~happelijke Bepalingen
- zoals ook het bestreden vonnis vaststelt in de eigen motivering en met verwijzing naar de motivering van de eerste
rechter - « alleen wier burgerrechtelijke
aansprakelijkheid door de overeenkomst
wordt gedekt » en dus onder meer de
houder van het verzekerde voertuig uitsloot van het recht op uitkering; het
rechtsbegrip « houder » in artikel 3 van
de polis overeenkomt met het begrip
« houder >> in artikel 3 van de wet van 1
juli 1956 en in artikel 3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst; het woord
« houder » in de bovengenoemde bepalingen van de Belgische wet en de bijlagen
bij de Benelux-Overeenkomst dezelfde
betekenis heeft als de gelijkluidende
term in het Belgisch burgerlijk recht, namelijk de persoon die zelf of door een
derde (onderstreept door eiseres) een feitelijke macht uitoefent over de zaak, zoals onder meer het geval is met de huurder; aldus blijkt dat de eerste verweerder, die, volgens de vaststellingen van
het bestreden vonnis, lmurder was van
het voertuig, de hoedanigheid van houder had en die hoedanigheid niet verloor
door zijn feitelijke macht over het voertuig te laten uitoefenen door de beklaagde, aan wie hij toestemming had gegeven om met het voertuig te rijden; de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de eerste verweerder dus door de overeenkomst gedekt was overeenkomstig de
artikelen 3 van de wet van 1 juli 1956 en
3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst; het bestreden vonnis dus niet kon
beslissen zonder het begrip « houder »,
in de zin van de bovenaan in het middel
vermelde bepalingen, te schenden dat de
eerste verweerder, ofschoon huurder van
het voertuig, geen houder ervan was en
dus niet krachtens artikel 7 van de algemene voorwaarden van de overeenkomst
uitgesloten was van het recht op uitkering, op grond dat het voertuig op het
ogenblik van het ongeval niet door hem
maar door de beklaagde werd bestuurd
(schending van de bovenaan in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat krachtens het
ten tijde van het litigieuze ongeval
van kracht zijnde artikel 3 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
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verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de
verzekering de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid moet dekken van
de eigenaar, van ieder houder, van
iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, zulks met uitzondering van hen die zich door diefstal
of geweldpleging de macht over het
motorrijtuig hebben verschaft;
Dat artikel 4, § 1, van de bovengenoemde wet en artikel 4, § 1, van de
Gemeenschappelijke Bepalingen al
degenen wier
aansprakelijkheid
door de overeenkomst wordt gedekt ·
en dus onder meer de houder van
het verzekerde voertuig uitsluiten
van het recht op uitkering;
Overwegende dat blijkens de door
het Benelux-Gerechtshof gegeven
uitlegging onder « houder van het
voertuig » moet worden verstaan
eenieder die zelf of door een derde
de feitelijke macht uitoefent over
dat voertuig; dat de rechter moet
nagaan of die persoon die feitelijke
macht al dan niet uitoefent;
Overwegende dat de huur van een
voertuig in de regel de macht over
dat voertuig overdraagt op de huurder;
Overwegende dat het bestreden
vonnis van 31 januari 1989, nu het
beslist dat de eerste verweerder, die
het voertuig had gehuurd, geen houder was van dat voertuig en als zodanig niet was uitgesloten van het
recht op uitkering, en zulks op de
enkele grond dat hij dat voertuig
had toevertrouwd aan een derde die
ermee reed op het ogenblik van het
ongeval, niet naar recht verantwoord is;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de hierna uitgesproken vernietiging van het vonnis
van 31 januari 1989 de vernietiging
tot gevolg heeft van het op 10 oktober 1991 gewezen vonnis, dat uit het
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eerstgenoemde vonnis voortvloeit en
door dezelfde onwettigheid is aangetast;

Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen, in zoverre ze uitspraak doen over de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerder
Max Van de Hoeck tegen eiseres;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde vonnissen; verklaart
dat dit arrest bindend is voor de
verweerder Yvan Grgic en aan hem
kan worden tegengeworpen; veroordeelt de verweerder Van den Hoeck
in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
10 juni 1992 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Simonet - Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, eerste advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Bruyn.
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - UITGIFTE VAN
HET BEROEPEN VONNIS.

Wanneer, in strafzaken, het aan de
appelrechter voorgelegde dossier de
door de griffier voor eensluidend verklaarde Jetterlijke weergave van het
beroepen vonnis bevatte, valt de nietigheid van de bestreden beslissing
van de appelrechter niet af te leiden

uit het feit dat in het dossier geen
voor eensluidend verldaard afschrift
voorkwam van een v66r het beroepen
vonnis gewezen vonnis alvorens recht
te doen, als zulks geen invloed heeft
op de wettigheid van die beslissing en
de appelrechter, bij wie dat vroeger
vonnis niet aanhangig was, er niet
naar verwijst (1}.
(TAYENNE T. VAN CAUTEREN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9729}

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 1992 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen;
Over het middel : schending van de artikelen 721 en 782 van het Burgerlijk
(lees: Gerechtelijk} Wetboek, 196, 207,
234 en 423 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, op de
hogere beroepen tegen het vonnis van de
politierechtbank van 7 december 1990,
gedeeltelijke bevestiging uitspreekt van
dat vonnis dat, zoals het bestreden vonnis, uitspraak heeft gedaan op grond van
het vroeger door de Politierechtbank te
Namen op 30 maart 1990 gewezen vonnis
en van het door dat vonnis bevolen aanvullend deskundigenonderzoek, en doordat noch uit de processtukken, noch uit
de door de op 24 december 1990 door de
griffier J. Balthazart opgemaakte inventaris van de stukken uit het dossier van
de Politierechtbank te Namen, blijkt dat
bij de aan de griffie van het Hof van
Cassatie overgezonden dossier een afschrift is gevoegd van het vonnis van de
Politierechtbank te Namen van 30 maart
1990, nadat dit afschrift eerst eensluidend was verklaard door de met de bewaring van het vonnis belaste griffier,
terwijl de stukken die krachtens de artikelen 207 en 423 van het Wetboek van
Strafvordering aan het appelgerecht en
vervolgens aan het Hof van Cassatie
moeten worden voorgelegd, de afschriften moeten omvatten van aile beslissin(1) Zie Cass., 26 juni 1985, A.R. nr. 4256
(A.C., 1984-85, nr. 650), en 22 nov. 1989, A.R.
nr. 7649 (ibid., 1989-90, nr. 188).
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gen van de eerste rechter, nadat ze eerst
eensluidend zijn verklaard door de met
de bewaring ervan belaste griffier, dit is
te dezen de griffier van de Politierechtbank te Namen (schending van de artikelen 721 en 782 van het Burgerlijk
(lees: Gerechtelijk) Wetboek en van de
artikelen 196, 207, 234 en 423 van het
Wetboek van Strafvordering, en het Hof,
nu die substantiele rechtsvorm niet is in
acht genomen, onmogelijk de wettigheid
kan toetsen zowel van het op 30 maart
1990 door de Politierechtbank te Namen
gewezen vonnis en derhalve ook niet van
het bestreden vonnis, waarin uitspraak
is gedaan op grond van het vonnis van
30 maart 1990 evenals van de door dat
vonnis bevolen bijkomende onderzoeksmaatregel (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Overwegende dat het op 30 maart
1990 door de Politierechtbank te Namen gewezen vonnis de hervatting
van geding door de meerderjarig geworden Romuald Tayenne vaststelde en een aanvullend deskundigenonderzoek alsmede de heropening
van de debatten gelastte; dat tegen
die beslissing geen rechtsmiddel is
aangewend;
Overwegende dat de politierechtbank vervolgens op 7 december 1990
vonnis heeft gewezen waarbij uitspraak werd gedaan over het geschil
zelf; dat dit vonnis waartegen hager
beroep was ingesteld, gedeeltelijk
werd bevestigd door het bestreden
vonnis;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 juni 1992 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Simonet - Gelijkluidende conclusie van
de h. Velu, eerste advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Dassesse en Draps.
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1o WEGVERKEER
GLEMENT 1975 - ART. 40.4.2.

WEGVERKEERSREREGLEMENTSBEPALINGEN

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST
RECHTSTREEKSE
OORZAAK.

OF

BUITEN

OORZAAK
ONRECHTSTREEKSE

1° Wanneer geen voetganger zich beDat het aan de appelrechtbank
geeft of zich bevindt op de oversteekvoorgelegde dossier de door de grif- ,
plaats voor voetgangers, mag de befier eensluidend verklaarde woordestuurder van een voertuig die overlijke weergave bevatte van het besteekplaats oprijden en voorbijrijden
streden vonnis;
met de voor de plaats gewone snelheid, zonder dat art. 40.4.2 WegverOverwegende dat het ontbreken
keersreglement hem nag andere vervan het eensluidend verklaarde afplichtingen oplegt (1).
schrift van het voordien gewezen
vonnis alvorens recht te doen de
wettigheid niet aantast van de door
2° Als in een vonnis geen tout wordt ten
laste gelegd van een persoon, behoeft
de appelrechters gewezen bestreden
niet te worden nagegaan of er een oorbeslissing, nu deze rechtbank geen
zakelijk verband bestaat tussen diens
kennis had genomen van dat vroegedrag en de schade. (Artt. 1382 en
ger vonnis en daarnaar evenmin
1383 B.W.)
verwijst;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(1) Zie Cass., 2 dec. 1975 (A.C., 1976, 410).

Nr. 527

HOF VAN CASSATIE

(QUICENO GOMEZ, ROHR T. HIRSCH)
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mag naderen ten einde de voetgangers
die er zich op bevinden, niet in gevaar te
brengen of ze niet te hinderen wanneer
ARREST ( vertaling)
zij het oversteken van de rijbaan met
een normale gang beiHndigen; dat uit de
(A.R. nr. 9731)
verklaringen van het slachtoffer zelf, van
de getuige Possoz en van (verweerster)
HET HOF; - Gelet op het bestreten genoege van recht blijkt dat de voetden vonnis, op 14 januari 1992 in hoganger Sanchez Quiceno Alexander zich
ger beroep gewezen door de Correcnog niet op de oversteekplaats voor voettionele Rechtbank te Brussel;
gangers begeven had op het ogenblik dat
(verweerster) die oversteekplaats naderA. In zoverre de voorziening gede; dat de voetganger bovendien in zijn
richt is tegen de beslissing op de teverklaring preciseerde : " Ik was de voetgen verweerster, beklaagde, ingegangersoversteekplaats reeds opgegaan
stelde strafvordering :
alvorens mij ervan te vergewissen dat er
een voertuig naderde "; dat hij bijgevolg
Overwegende dat de eisers, burtekortgekomen is aan zijn verplichtingen
gerlijke partijen, die niet in kosten
als voetganger om voorzichtig te zijn
van de strafvordering zijn veroorwanneer hij zich op de rijbaan begeeft
deeld, niet bevoegd zijn om zich teen te letten op de naderende voertuigen;
gen die beslissing in cassatie te
dat uit de plaats van de schade tevens
voorzien;
blijkt dat de voetganger Sanchez Quiceno Alexander de voetgangersoversteekDat de voorziening niet ontvankeplaats is opgegaan precies op het ogenlijk is;
blik dat het voertuig (van verweerster)
op die plaats aankwam "•
B. In zoverre de voorziening geeerste onderdeel, artikel 40.4.2 van het
richt is tegen de beslissingen op de
Wegverkeersreglement bepaalt:
op
tegen verweerster ingestelde civielplaatsen waar het verkeer niet geregeld
rechtelijke vorderingen :
wordt door een bevoegd persoon of door
verkeerslichten, mag de bestuurder een
Over het middel: schending van de aroversteekplaats voor voetgangers slechts
tikelen 40.4.2 van het koninklijk besluit
met matige snelheid naderen ten einde
van 1 december 1975 houdende algemeen
de voetgangers die er zich op bevinden,
reglement op de politie van het wegverniet in gevaar te brengen en ze niet te
keer, 418, 420 van het Strafwetboek,
hinderen wanneer zij het oversteken van
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
de rijbaan met een normale gang beiHnen 97 van de Grondwet,
digen. Zo nodig moet hij stoppen om ze
doordat het bestreden arrest vaststelt
te laten doorgaan >>; de verplichting voor
dat « het litigieuze ongeval zich heeft
de bestuurder om de oversteekplaats
voorgedaan op de IJ zerlaan, waar het
voor voetgangers niet dan met matige
door (verweerster) bestuurde voertuig
snelheid te naderen niet onderworpen is
aan de voorwaarde dat een voetganger
dat op die laan richting Tervurensepoort
zich erop bevindt; die verplichting een alreed in aanrijding kwam met de veergemene strekking heeft en tot doel heeft
tienjarige voetganger Sanchez Quiceno
Alexander, die de rijbaan wilde overstede veiligheid te waarborgen van de voetken ter hoogte van de oversteekplaats
gangers die mogelijks de rijbaan oversteken op de daartoe bestemde oversteekvoor voetgangers op het kruispunt met
de Oultremontstraat »; dat het vervolplaats; het bestreden vonnis, zonder na
te gaan of verweerster de oversteekgens beslist dat verweerster « geen enkele fout heeft begaan in oorzakelijk verplaats voor voetgangers met matige snelheid genaderd was, beslist dat verweerband met het ongeval » en de rechtbank
onbevoegd verklaart om kennis te nester artikel 40.4.2 van het Wegverkeersmen van de civielrechtelijke vorderingen
reglement niet heeft overtreden op de
van de eisers, op grond dat « (verweerenkele grond dat de voetganger zich nog
ster) niet gehandeld heeft in strijd met
niet op de oversteekplaats voor voetgande bij artikel 40.4.2 van het Wegverkeersgers bevond bij de nadering van haar
reglement opgelegde verplichting; dat gevoertuig; het bestreden arrest bijgevolg
noemd artikel duidelijk bepaalt dat de i artikel 40.4.2 van het Wegverkeersreglebestuurder een oversteekplaats voor
ment schendt;
voetgangers slechts met matige snelheid
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derde onderdeel, het bestreden vonnis
zen, het in het middel aangevoerde
niet vaststelt dat het ongeval zich zou
oorzakelijk verband niet meer hoefhebben voorgedaan zoals het gebeurd is
den te onderzoeken;
zonder de door de eisers aan verweerster
Dat het derde onderdeel niet kan
verweten fout, namelijk dat zij gereden
worden aangenomen;
heeft met een snelheid die niet aangepast was aan de plaatsgesteldheid, gelet
op het feit dat langs de laan bomen stonden die het zicht van de zich op de oversteekplaats voor voetgangers begevende
voetgangers « haast geheel » belemmeren; de overweging dat « de voetganger
Sanchez Quiceno Alexander de overOm die redenen, verwerpt de
steekplaats voor voergangers is opge- , voorzieningen; veroordeelt iedere eigaan precies op het ogenblik dat het ' ser in de kosten van zijn voorzievoertuig (van verweerster) op die plaats
ning.
aankwam » geen voldoende grand oplevert voor de beslissing waarbij de voet10 juni 1992 - 2e kamer - Voorzitter:
ganger wettelijk geheel aansprakelijk
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
wordt verklaard voor het ongeval; uit de
Ghislain - Gelijkluidende conclusie van
vaststellingen van het vonnis immers
de h. Velu, eerste advocaat-generaal niet blijkt dat verweerster, indien zij
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De
haar snelheid had aangepast gelet op het
Bruyn.
feit dat zij een oversteekplaats naderde
voor voetgangers die op deze plaats de
weg haast niet konden overzien, het ongeval niet had kunnen voorkomen, en
evenmin dat het ongeval zich met dezelfde afloop zou hebben voorgedaan; het bestreden arrest bijgevolg de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer geen
enkele voetganger zich begeeft op
een oversteekplaats voor voetgangers of zich daarop bevindt, de bestuurder van een voertuig die oversteekplaats met een voor de plaats
normale snelheid mag oprijden en
voorbijrijden zonder dat artikel
40.4.2 van het Wegverkeersreglement hem nog andere verplichtingen oplegt;
Dat het eerste onderdeel faalt
naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters, nu zijn geen enkele fout ten
laste van verweerster hebben vastgesteld en meer bepaald het door de
eisers aan verweerster gemaakte
verwijt dat zij haar snelheid niet
zou hebben aangepast aan de
plaatsgesteldheid van de hand wij-

Nr. 528
2e KAMER - 10 juni 1992

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - BEGRIP.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS --

AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - ONDERZOEKSGERECHT NIET VERPLICHT OM DE
ARTT. 2, 5° EN 18 WET VOORLOPIGE HECHTENIS 20 JULI 1990 AAN TE HALEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS

AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING - VRIJHEIDSBENEMING NIET ONVERWIJLD TER
KENNIS GEBRACHT VAN DE VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN VAN DE VRIJHE!DSBENEMING, BEPAALD OP GROND VAN ACHTERAF
VERKREGEN GEGEVENS - GEVOLG.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- U!TSPRAAK VAN DE RAADKAMER
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OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
RET HOGER BEROEP.

1o Het verlies van de vrijheid van ko-

men en gaan als bedoeld in art. 2, so,
Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990
is een feitenkwestie die in concreto en
in het licht van de omstandigheden eigen aan iedere zaak moeten worden
beoordeeld; het Hoi gaat na of het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling op grand van de vaststellingen ervan wettig beslist dat de
verdachte werkelijk van zijn vrijheid
is beroofd minder dan 24 uur voor de
betekening van het tegen hem verleende bevel tot aanhouding (1).

2° Geen enkele wetsbepaling legt de on-

derzoeksgerechten, die uitspraak doen
inzake voorlopige hechtenis, de verplichting op om in het beschikkende
gedeelte van hun beslissing de artt. 2,
so, en 18 Wet Voorlopige Hechtenis 20
juli 1990 aan te halen bij de feitelijke
beoordeling van het tijdstip waarop de
verdachte niet meer beschikte over
zijn vrijheid van komen en gaan.
3° De onregelmatigheid van de aanhouding of de onwettigheid van het bevel
tot aanhouding kunnen niet worden afgeleid uit het enkele feit dat de vrijheidsbeneming niet onverwijld ter
kennis is gebracht van de verdachte
noch uit het enkele feit dat de omstandigheden, waarin de vrijheidsbeneming tot stand gekomen is, bepaald
werden op grand van slechts naderhand verkregen gegevens.
4° Wanneer de raadkamer uitspraak ge-

daan heeft over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, doet de kamer
van inbeschuldigingstelling,. op het tegen die beslissing ingestelde hager beroep, uitspraak over de handhaving
van de voorlopige hechtenis op grand
van de devolutieve kracht van het hager beroep (2).
(1) Zie Cass., 30 okt. 1991, A.R. nr. 9446
(A.C., 1991-92, nr. 121).
(2) Zie Cass., 2 jan. 1991, A.R. nr. 5188 (A.C.,
1990-91, nr. 224).

(VARGA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 30)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1992 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de middelen, die door eiser
zijn aangevoerd in de memorie
waarvan een eensluidend verklaard
afschrift aan dit arrest is gehecht :
Over het eerste middel:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, 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 de
rechter wordt gesteld, 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
feitenkwestie is die in concreto en in
het licht van de omstandigheden eigen aan iedere zaak moet worden
beoordeeld;
Overwegende dat het arrest op de
conclusie van eiser antwoordt met
de vaststelling : 1o dat de opsporingsambtenaren zich naar de zetel van
een vennootschap hebben begeven
zowel om er een huiszoeking te verrichten als om eiser samen met zijn
echtgenote te ondervragen, en dat
zij ter plaatse zijn aangekomen op
12 mei 1992 om 9 uur 50; 2° dat de
inspecteur van gerechtelijke politie
Commeine voor de met het onderzoek belaste magistraat bevestigd
heeft dat eiser ongeboeid en vrij de
opsporingsambtenaren was gevolgd
om 10 uur 35 '; 3° dat het proces-ver-
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baal van het eerste verhoor dagtekent van 12 mei 1992, 11 uur; 4° dat
eiser dezelfde dag om 17 uur verklaard heeft : << na mijn ondervraging vandaag heb ik notitie ervan
genomen dat ik ingevolge een beslissing van onderzoeksrechter Sohet te Charleroi vanaf die dag om 10
uur 45' ben aangehouden »; 5° dat
<< het dossier geen enkel gegeven bevat waaruit met zekerheid zou kunnen blijken dat Varga ook werkelijk
van zijn vrijheid is beroofd voor het
uur waarvan hij zelf gewag maakt
in het bovengenoemde proces-verbaal nr. 10.884 >>;
Overwegende dat het arrest op
grond van die beslissingen wettig
beslist dat eiser werkelijk van zijn
vrijheid is beroofd minder dan 24
uur voor de op 13 mei 1992, om 10
uur 43' verrichte betekening van het
tegen hem verleende bevel tot aanhouding;
Overwegende voor het overige dat
geen enkele wetsbepaling de onderzoeksgerechten, die uitspraak doen
inzake voorlopige hechtenis, de verplichting oplegt om in het beschikkende gedeelte van hun beslissing
de artikelen 2, 5°, en 18 van de wet
van 20 juli 1990 aan te halen bij de
feitelijke beoordeling van het tijdstip waarop de verdachte niet meer
beschikte over zijn vrijheid van komen en gaan;
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Over het tweede middel:

Overwegende dat, wanneer de
raadkamer uitspraak gedaan heeft
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, de kamer van inbeschuldigingstelling, op het tegen die
beslissing ingestelde hoger beroep,
over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak doet op
grond van de devolutieve kracht van
het hoger beroep;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, alsook uit de niet bekritiseerde vaststelling van het arrest blijkt
dat de rechtspleging voor het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, is gevoerd overeenkomstig de wet, meer bepaald wat betreft de tegenwoordigheid van het
openbaar ministerie bij de debatten
met gesloten deuren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanof op straffe van nietighe~d
voorgeschreven rechtsvorme:r;t . m
acht zijn genomen en de beshssmg
overeenkomstig de wet is gewezen;
W~le

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de onregelmatigheid van de aanhouding of de onwettigheid van het bevel tot aanhouding niet kunnen worden afgeleid
uit het enkele feit dat de vrijheidsbeneming niet onverwijld ter kennis
is gebracht van de verdachte noch
uit het enkele feit dat de omstandigheden, waarin de vrijheidsbeneming
tot stand gekomen is, bepaald worden op grond van slechts naderhand
verkregen gegevens;

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

10 juni 1992 - ze kamer - Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ph.
Dat geen van de onderdelen kan
' Mayence, Charleroi.
worden aangenomen;
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ministerie verwijst met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht als
daartoe grond bestaat,
2e KAMER - 10 juni 1992
terwijl eiser tijdens de vervolging de
leeftijd van de burgerlijke meerderjarigheid had bereikt, zodat te zijnen aanzien
geen maatregel van bewaring, behoeding
JEUGDBESCHERMING - ALS MISDRIJF
en opvoeding meer kon worden bevolen
OMSCHREVEN FElTEN - MINDERJARIGE DIE
overeenkomstig artikel 37 van de wet
MEERDERJARIG WORDT - ZAAK UIT HANDEN
van 18 april 1965 betreffende de jeugdbeGEGEVEN DOOR DE JEUGDRECHTBANK.
scherming; er meer bepaald zelfs geen
berisping meer kon worden bevolen naWanneer de dader van als misdrijf omdat eiser achttien jaar was geworden,
schreven feiten, die gepleegd werden
ook al was hij naar de jeugdrechtbank
voor de Jeeftijd van 18 jaar, meerderjaverwezen om terecht te staan voor als
rig is geworden op de dag van het vonmisdrijf omschreven feiten die hij tijnis, kan de jeugdrechtbank hem berisdens zijn minderjarigheid had gepleegd;
pen of, als zij die maatregel niet gede berisping waarvan sprake is in artikel
schikt acht de zaak uit handen geven
37, 1, van de wet van 8 april1965 immers
en ze naar het openbaar ministerie
enkel mag worden bevolen ten aanzien
verwijzen met het oog op vervolging
van minderjarigen, onder meer omdat
v66r het bevoegde gerecht als daartoe
een van de voorwaarden voor die maatgrand bestaat. (Artt. 37, 38 Jeugdberegel is dat de jeugdrechtbank de minschermingswet.)
derjarige moet laten bij of teruggeven
aan degenen die hem onder hun bewa(S ... )
ring hebben; dat de beslissing waarbij
ten aanzien van een meerderj arige een
maatregel van bewaring, behoeding of
ARREST ( verta]ing)
opvoeding als bedoeld in de wet van 8
april 1965 wordt bevolen niet naar recht
(A.R. nrs. 9887-9923)
kan worden verantwoord; de jeugdrechtbank immers het ouderlijk gezag uitoeHET HOF; - Gelet op de bestrefent, wanneer ze dergelijke maatregelen
den arresten, op 24 juni 1991 en 23
beveelt; artikel 3'7 in fine van de wet van
maart 1992 door het Hof van Beroep
8 april 1965 bovendien bepaalt dat de onder de nummers 2 tot 4 van dat artikel
te Brussel gewezen;
opgesomde maatregelen ten einde !open
Overwegende dat er grond bestaat bij de meerderjarigheid; uit de omstandigheid dat de berisping aileen voor het
tot voeging van de voorzieningen teheden geldt niet wettig kan worden afgegen de bestreden beslissingen;
leid dat zij nog na de meerderjarigheid
zou kunnen bevolen worden omdat zij
niet hoeft te worden gehandhaafd in de
I. Op de voorziening tegen het op
tijd; artikel 37 in fine niet doelt op het
24 juni 1991 door het Hof van Beogenblik waarop de maatregelen kunnen
roep te Brussel, jeugdkamer, gewegenomen worden doch op het ogenblik
zen arrest;
waarop de maatregelen ten einde !open;
zulks verklaart waarom er enkel sprake
A. In zoverre zij gericht is tegen
is van de maatregelen die in de nummers 2 tot 4 van dat artikel worden opde beslissing op de strafvordering :
gesomd (en niet van de berisping beOve.r het middel: schending van de ardoeld in nr. 1), aangezien aileen die
tikelen 37 en 38 van de wet van 18 april
maatregel zich noodzakelijkerwijze uit1965 betreffende de jeugdbescherming,
strekken in de tijd en gedurende een
tijdspanne blijven bestaan; het feit dat
doordat het op 24 juni 1991 gewezen
arrest van de jeugdkamer van het Hof ' de wet bepaalt dat de maatregelen ten
einde !open bij de meerderjarigheid a
van Beroep te Brussel aile beschikkinfortiori betekent dat zij verbiedt dat nog
gen bevestigt van het op 26 maart 1991
na de meerderjarigheid enigerlei (aflodoor de Jeugdrechtbank te Nijvel gewepende op voortdurende maatregel) zou
zen vonnis waarbij meer bepaald de
worden bevolen; bijgevolg, nu eiser de
jeugdrechtbank de zaak van eiser uit
leeftijd van de burgerlijke meerderjarighanden geeft en ze naar het openbaar
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heid bereikt heeft, de rechtbank te zijnen aanzien de zaak niet meer uit handen kon geven; immers, aangezien de in
artikel 37 van de wet van 8 april 1965 bedoelde maatregelen niet meer wettig
konden worden bevolen, zij ook niet ongeschikt konden worden bevonden; de
vaststelling door de rechter dat de maatregelen niet geschikt zijn een van de
voorwaarden is voor de toepassing van
artikel 38 van de wet betreffende de
jeugdbescherming:

Overwegende dat luidens de laatste zin van artikel 37 van de wet
van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming de krachtens dat
artikel bevolen maatregelen van toezicht en uitbesteding ten einde lopen bij de meerderjarigheid van de
minderjarige;
Dat bijgevolg die maatregelen niet
kunnen worden bevolen ten aanzien
van een meerderjarige, zelfs niet
voor als misdrijf omschreven feiten
die voor de leeftijd van 18 jaar zijn
gepleegd;
Overwegende dat noch het bovengenoemde artikel 37 noch enige andere wetsbepaling de jeugdrechtbank verbiedt om nog na de leeftijd
van de meerderj arigheid een berisping uit te spreken wegens die feiten, ook al kan zij wegens die meerderjarigheid de betrokkene niet
meer laten bij of teruggeven aan degenen die ze onder hun bewaring
zouden hebben;
Dat de jeugdrechtbank, zo ze een
berisping niet geschikt acht, overeenkomstig artikel 38 van die wet
de zaak uit handen kan geven en ze
naar het openbaar ministerie verwijzen met het oog op vervolging voor
het bevoegde gerecht als daartoe
grand bestaat;
Dat het middel faalt naar recht;
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10 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: mevr.
Jeanmart Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Moreau, Nijvel.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- MOTIVERING- VERWIJZING NAAR
EEN VROEGER ARREST.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- REDELIJKE TERMIJN- BEGRIP.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 5.3
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - ONDERZOEK DAT LANGER DAN
ZES MAANDEN DUURT - VERSLAG AAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
ONDERZOEK DAT LANGER DAN ZES MAANDEN DUURT - VERSLAG AAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - MAATREGEL
VAN INWENDIGE AARD.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6
E.V.R.M. - TOEPASSINGSGEBIED - ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS.

7° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING -ART. 6 E.V.R.M. - TOEPASSINGSGEBIED.

8° RECHTEN VAN DE MENS -

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

ART. 5.4
E.V.R.M. - VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE VERDEDIGING - WIJZE VAN MEDEDELING.
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go VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- MEDEDELING VAN HET DOSSIER
AAN DE VERDEDIGING - WIJZE VAN MEDEDELING.

10° RECHTEN VAN DE MENS -

ART.
5.2 E.V.R.M. - BEPALING M.B.T. DE ARRESTATIE EN NIET M.B.T. DE HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS.

1o De handhaving van de

voorlopige
hechtenis wordt naar recht met redenen omkleed door het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat,
na te hebben geoordeeld dat er tegen
de verdachte ernstige aanwijzingen
van schuld bestaan, vaststelt dat de in
een vroeger arrest nader omschreven
feitelijke gegevens, eigen aan de zaak
en aan de persoonl1jkheid van de verdachte, nog voorhanden zijn en dat de
handhaving van de hechtenis derhalve
volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid gelet op de criteria bepaald in art. 16, § 1, Wet Voorlopige
Hechtenis 20 juli 1990 (1). (Art. 22 Wet
Voorlopige Hechtenis 20 juli 1ggo.)

2° en 3° Het arrest van de kamer van in-

beschuldigingstelling dat de voorlopige
hechtenis handhaaft op grand dat de
redelijke termijn als bedoeld in art. 5.3
E. V.R.M niet is overschreden, is verantwoord wanneer het wijst op het uitzonderlijk ingewikkeld karakter van
de zaak, de gewelddadige ontsnapping
van de verdachte, zijn vlucht naar het
buitenland en de ontdekking van nieuwe aanwijzingen die aanvullende onderzoekingen noodzakelijk hebben gemaakt (2).
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6° en 7° Art. 6. E. V.R.M. is in beginsel

niet van toepassing op de voor de onderzoeksgerechten gevoerde procedure
inzake voorlopige hechtenis (4).

8° en go Noch art. 30 Wet Voorlopige

Hechtenis 20 juli 1990 noch art. 5.4
E. V.R.M. bepalen dat het dossier aan
de verdachte moet worden medegedeeld voor de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan overeenkomstig art.
22, tweede lid, van die wet inzage
heeft kunnen nemen voor de terechtzitting van de raadkamer, tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier
zijn gevoegd (5).

10° Art. 5.2 E. V.R.M. luidens hetwelk ie-

dere gearresteerde op de hoogte moet
worden gebracht van de redenen van
zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot
handhaving van de voorlopige hechtenis (6).

(HAEMERS)

(A.R. nr. 14)

4° en 5° De niet-nakoming van de bij art.

136bis Sv. opgelegde verplichting om
aan de kamer van inbeschuldigingstelling verslag uit te brengen wanneer
een onderzoek ]anger dan zes maanden duurt, heeft geen enkele sanctie
tot gevolg en Jeidt evenmin tot invrijheidstelling van de gehechte verdachte
(3).

(1) Zie Cass., 6 mei 1986, A.R. nr. 445 (A.C.,
1985-86, nr. 543).

10 juni 1gg2 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Simonet - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Motte-de Raedt, A.F. De Raedt,
Brussel.

(4) Cass., 13 maart 1991, voornoemd.

(2) Zie Cass., 13 maart 1991, A.R. nr. 8947
(A.C., 1990-91, nr. 364).

(5) Cass., 12 mei 1992, A.R. nr. 6677 (A.C.,
1991-92, nr. 470).

(3) Cass., 25 nov. 1986, A.R. nr. 916 (A.C.,
1986-87, nr. 185).

(6) Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 4017 (A.C.,
1984-85, nr. 281).
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maart 1990 had toegestaan op grond van
artikel 17 59 bis van het Burgerlijk Wethoek, volledig effect moet sorteren en
dat de huurovereenkomst moet worden
1e KAMER - 11 juni 1992
beschouwd als zijnde ontbonden op 31
maart 1990, op grond: << dat de appellanten (lees : de gei:ntimeerden, thans verHUUR VAN GOEDEREN- HUISHUURweerders) echter betogen (... ) dat de wet
EINDE - GERECHTELIJKE VERLENGING van 22 december 1989 niet meer van toeART. 2, WET 22 DEC. 1989 - WETTELIJKE VERpassing is op de huurovereenkomsten
LENGING - SAMENGENIETEN.
die gere~htelij~ werden verlengd door
een vonms dat m kracht van gewijsde is
Een huurovereenkomst als bedoeld in
gegaan v66r de inwerkingtreding van de
art. 1, wet 22 dec. 1989 op de bescherwet; dat het op 4 oktober 1989 door de
Ifling van de gezinswoning, die v66r 1
recht.bank van eerste aanleg gewezen
Jan. 1991 maar na de inwerkingtreding
vonms op 8 november 1989 werd betevan de genoemde wet is vervallen
kend (...); dat dit vonnis, dat in kracht
wordt ingevolge art. 2 van die wet met
van gewijsde is gegaan v66r de inwereen jaar verlengd, oak al heeft de
kingtreding van de wet van 22 december
huurder reeds een gerechtelijke ver1989, op dat tijdstip, niet meer vatbaar
lenging genoten, die v66r de inwerw':s voor verzet of hoger beroep, onverkingtreding van dezelfde wet kmcht
een buitengewoon
mmderd. echter
van gewijsde heeft verkregen (1).
rec~tsn~1ddel zoals de voorziening in cassahe, d1e te dezen niet is ingesteld (zie
art. 28 van het Gerechtelijk Wetboek)·
(LAMBERT T. NIVELLE, RU!IflA)
dat moet worden aangenomen dat voor~
meld vonnis, dat in kracht van gewijsde
ARREST ( vertafing)
is gegaan v66r de inwerkingtreding van
de wet van 22 december 1989 de res(A.R. nr. 9262)
~ectieve rechten van de partij~n definitlef heeft vastgesteld en dat (eiseres) bijgevolg geen aanspraak meer kan maken
HET HOF; - Gelet op het bestreop een wettelijke verlenging buiten de
den vonnis, op 13 februari 1991 in
gerechtelijke verlenging die was toegehoger beroep gewezen door de
staan >>,
Rechtbank van Eerste Aanleg te
terwijl artikel 2 van de wet van 22 deHoei;
cember 1989 bepaalt dat de huurovereenkomsten die v66r 1 januari 1991 vervalOver het middel : schending van de arlen of eindigen door opzegging van de
tikelen 1759bis van het Bu_rgerlijk Wethuur aan de huurder, met een jaar worhoek, 2 en 5 van de wet van 22 december
den verlengd, en artikel 5 van die wet
1989. op de bescherming van de gezinszegt d.at de wet de toepassing van artikel
wonlng,
1759bis van het Burgerlijk Wetboek ondoordat het bestreden vonnis, na erop
verlet laat; om te beoordelen of een
te hebben gewezen dat de << appellanten
huurovereenkomst met een jaar is ver(lees gei:ntimeerden - thans verweerlengd overeenkomstig artikel 2 van de
ders) niet betwisten dat de huurder die , wet, het derhalve vereist maar voldoende
het voordeel van een gerechtelijke veris dat die huurovereenkomst vervalt of
lenging van zijn huurovereenkomst heeft
eindigt door opzegging van de huur aan
genoten op grond van artikel 1759bis,
de huurder voor 1 januari 1991; een
van het Burgerlijk Wetboek aanspraak
huurovereenkomst die bij een gerechtekan maken op de wettelijke bescherming
lijke beslissing tot 31 maart 1990 wordt
die bij de nieuwe wet is toegestaan na
verlengd op grond van artikel 1759bis
het verstrijken van de gerechtelijke vervan het Burgerlijk Wetboek, << vervalt >>
lenging », met bevestiging van het beroevoor 1 januari 1991 en dus het voordeel
pen vonnis beslist dat het vonnis van de
van de wettelijke verlenging geniet en
rechtbank te Hoei van 4 oktober 1989
de omstandigheid dat de beslissing .,.;aardat aan eiseres een gerechtelijke verlen~
bij de verlenging wordt toegestaan v66r
ging van haar huurovereenkomst tot 31
of na de inwerkingtreding van de wet
v~~ 22 december 1989 in kracht van geWlJsde gaat, zonder invloed is op de toe(1) Pasin., 1989, bl. 2517 en 2521.
passing van artikel 2 van voormelde wet;
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het bestreden vonnis derhalve, door te ' de gerechtelijke verlenging van
beslissen dat de wettelijke verlenging behaar huurovereenkomst had verkredoeld in artikel 2 van de wet van 22 degen tot 31 maart 1990;
cember 1989 niet van toepassing is op de
huurovereenkomst die gerechtelijk is
Overwegende dat, krachtens artiverlengd tot 31 maart 1990, aileen op
kel 2, eerste lid, van de wet van 22
grond dat het vonnis waarbij die verlendecember 1989, de huurovereenkomging wordt toegestaan v66r de inwersten die vervallen v66r 1 januari
kingtreding van de wet van 22 december
1989 in kracht van gewijsde is gegaan,
1991 met een jaar worden verlengd;
aan die wet een toepassingsvoorwaarde
Dat de huurovereenkomst van eitoevoegt die er niet in voorkomt en, bijgevolg, de in het middel aangewezen beseres, die v66r 1 januari 1991 maar
palingen schendt :
na de inwerkingtreding van die wet
is
vervallen, derhalve, met toepasIn zoverre in het middel schensing van voormeld artikel 2, met een
ding van artikel 1759bis van het
jaar is verlengd;
Burgerlijk Wetboek wordt aangevoerd:
Dat het immers voor de toepasOver de grond van niet ontvankesing van die bepaling niet ter zake
lijkheid door de verweerders opgedoet dat de huurovereenkomst voorworpen en hierin bestaande dat die
dien gerechtelijk werd verlengd en
wetsbepaling geen betrekking heeft
dat de beslissing waarbij die verlenop de door eiseres aangevoerde grieging is toegestaan v66r de inwerven;
kingtreding van de wet van 22 december 1989 in kracht van gewijsde
Overwegende dat artikel 1759bis
is gegaan;
van het Burgerlijk Wetboek, voordat
het bij de wet van 20 februari 1991
Dat het appelgerecht derhalve,
werd opgeheven, de voorwaarden
door aldus uitspraak te doen en zovaststelde van de gerechtelijke verals het middel weergeeft, zijn beslislenging van een huurovereenkomst
sing niet naar recht verantwoordt;
met betrekking tot een woning welke de huurder tot hoofdverblijfDat het middel, in zoverre het
plaats dient;
ontvankelijk is, gegrond is;
Overwegende dat het middel de
bestreden beslissing verwijt dat ze
heeft geoordeeld dat de wettelijke
verlenging voorgeschreven bij artikel 2 van de wet van 22 december
1989 op de bescherming van de gezinswoning niet van toepassing was
op een gerechtelijk verlengde huurOm die redenen, vernietigt het beovereenkomst; dat daaruit valt af te
streden vonnis; beveelt dat van dit
leiden dat het oud artikel 1759bis
arrest melding zal worden gemaakt
van het Burgerlijk Wetboek niets te
op de kant van het vernietigde vonmaken heeft met de door eiseres
nis; houdt de kosten aan en laat de
aangevoerde grief;
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwij st de zaak
Dat de grond van niet-ontvankenaar de Rechtbank van Eerste Aanlijkheid dient te worden aangenoleg te Luik, zitting houdende in homen;
ger beroep.
Over het overige van het middel :
11 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter
Overwegende dat uit het bestreen verslaggever: de h. Sace, afdelingsden vonnis blijkt dat eiseres, met
voorzitter - Gelijkluidende conclusie
toepassing van het oud artikel
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Draps.
1759bis van het Burgerlijk Wetboek,
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Nr. 532
1e

KAMER -

11 juni 1992

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - RECHTSMACHT
- TAAK VAN DE RECHTER- BEPALING VAN
DE TOEPASSELIJKE RECHTSREGEL - RECHT
VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN- TAAK VAN DE RECHTER
- AFWIJZING VAN EEN VORDERING - AANWERVING VAN RECHTSGRONDEN DOOR PARTIJEN.

1° en 2° De rechter heeft weliswaar tot
taak de geldende rechtsregels toe te
passen op de gegevens die hem door
de partijen worden voorgelegd, maar
moet daarbij het recht van verdediging
in acht nemen; hij mag geen vordering
afwijzen wegens misbruik van recht
als de partijen die rechtsgrond niet
hebben aangevoerd (1). (Algemeen beginsel inzake het recht van verdediging.)
(FOSSEUR, DEL MARLOM
T. DEVOLDER, ROUSSEAU)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9281)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 februari 1991 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;
Over het tweede middel: miskenning
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging,
doordat het bestreden vonnis, om de
oorspronkelijke rechtsvordering van de
eisers af te wijzen en, inzonderheid, hen
het voordeel van de bij overeenkomst bepaalde vergoeding van wederverhuring
te weigeren, en aan de verweerders het
voordeel van hun oorspronkelijke tegenvordering toe te kennen, beslist : « dat althans client te worden overwogen dat (de
{1) Cass., 16 dec. 1988, A.R. nr. 6110 (A.C.,
'988-89, nr. 230). Zie Cass., 10 sept. 1990, A.R.
1r. 8888 {ibid., 1990-91, nr. 14).
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eisers), door te wachten tot de termijn
van de door de (verweerders) gedane opzegging omzeggens helemaal verstreken
is om hen de weigering van de voortijdige beeindiging van de huurovereenkomst te betekenen, waarbij zij de (verweerders) hun duidelijk aangekondigd
voornemen om te verhuizen hebben laten uitvoeren, zonder hen te wijzen op
de eventuele gevolgen van een onrechtmatig geachte beeindiging, (de verweerders) in de waan hebben gelaten dat zij
geen bezwaar hadden tegen hun voortijdig
vertrek, wat impliceerde dat zij ervan afzagen hen deswege enige vergoeding te
vragen; dat rechtsmisbruik het best
wordt gesanctioneerd door de weigering
het in artikel XIV van de huurovereenkomst bepaalde vergoedingsbeding toe te
passen >>,
terwijl de rechter geen vordering mag
toewijzen noch de rechtsvordering van
een partij afwijzen op grond van een
middel dat voor hem niet is aangevoerd
en waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren, zonder hen
de gelegenheid te geven om dat middel
te betwisten, in voorkomend geval door een
heropening van de debatten te bevelen;
de verweerders te dezen aileen hebben
betoogd dat de beeindiging met stilzwijgende instemming van de eisers is gebeurd, zonder het rechtsmisbruik aan te
voeren waarop de bestreden beslissing
ook steunt om de eisers af te wijzen en
hij, nu hij de eisers niet in staat heeft
gesteld dat middel te betwisten, het
recht van verdediging miskent en bijgevolg het in de aanhef van het middel
aangewezen algemeen beginsel :

Overwegende dat de rechter weliswaar tot taak heeft de geldende
rechtsregels toe te passen, maar
daarbij ook het recht van verdediding in acht moet nemen;
Overwegende dat het vonnis de
afwijzing van de vordering van de
eisers, verhuurders, ten gevolge van
de opzegging van de huurovereenkomst door de verweerders voor de
bij overeenkomst bepaalde vervaldag, inzonderheid hierop steunt dat
er sprake is van rechtsmisbruik van
hunnentwege; dat die juridische
grondslag door de partijen in conclusie niet is aangevoerd;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hager beroep.
11 juni 1992 - 1e kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

Nr. 533
1e

KAMER -

11 juni 1992

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG STRAFZAKEN - AFZONDERLIJKE STRAFFEN
WEGENS VERKEERSOVERTREDINGEN RESP.
SLAGEN OF VERWONDINGEN UIT ONVOORZICHTIGHEID - GEVOLG M.B.T. DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERAAR.

Wanneer de strafrechter afzonderhjke
straffen heeft uitgesproken wegens
verkeersovertredingen enerz1jds en
slagen of verwondingen uit onvoorzichtigheid anderzijds, kan de burgerlijke
rechter, die kennis neemt van het verhaal van de verzekeraar tegen de veroordeelde, niet beslissen dat de verkeersovertredingen hebben bijgedragen tot de door de getroffene geleden
schade (1).

(1) Cass., 13 sept. 1974 (A.C., 1975, 49); zie
Cass., 22 juni 1989, A.R. nr. 8427 (ibid., 1988-89,
nr. 625), met cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1989,
I, nr. 625.
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(CHAINNIEAUX T. ROYALE BELGE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9286)

HET HOF; den vonnis, op
hoger beroep
Rechtbank van
men;

Gelet op het bestre19 december 1990 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te Na-

Over het middel : miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van het gezag
van gewijsde in strafzaken, dat is neergelegd in artikel 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de vooi'afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
en schending van de artikelen 59, 60, 65
van het Strafwetboek, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 16 van de wet
van 11 juni 1874 op de verzekeringen in
het algemeen, zijnde titel X van het Wethoek van Koophandel,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, de regresvordering die verweerster op grond
van artikel 16 van de wet van 11 juni
1874 tegen eiser heeft ingesteld, gegrond
verklaart en die beslissing verantwoordt
door de overweging dat die rechtsvordering « gegrond is op het feit dat een
band van het voertuig dat (eiser) ten tijde van het ongeval bestuurde glad was,
zodat niet efficient kon worden geremd,
en op het feit dat (eiser) heel goed wist
(naar hij zelf bekende) dat hij niet de
vereiste leeftijd had om met een passagier te rijden », dat hij « door dat verbod
te overtreden in zeer moeilijke weersomstandigheden, het door (verweerster)
aanvaarde verzekeringsrisico aanzienlijk
had verzwaard >>, dat die beide samenlopende fouten moeten worden beschouwd
als grove fouten die in strijd zijn met de
contractuele wilsovereenstemming van
de partijen die de verzekeringsovereenkomst hebben gesloten >>, dat << die fouten hebben bijgedragen tot de door het
slachtoffer Jassogne gelden schade >> en
dat « het feit dat de strafrechter afzonderlijke straffen heeft uitgesproken voor
de telastlegging onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen, enerzijds,
en de telastlegging dat hij met een passagier heeft gereden zonder de vereiste
leeftijd te hebben alsmede dat hij op de
openbare weg heeft gereden met een
voertuig waarvan een van de banden
glad was, anderzijds, de burgerlijke rech-
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ter volkomen vrij laat om te beslissen of
er tussen de begane fouten en de geleden schade al dan niet een oorzakelijk
verband bestaan "•
terwijl eiser bij vonnis van 17 mei 1989
van de Politierechtbank te Namen werd
veroordeeld, enerzijds, tot een enkele
straf om, door gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg, onopzettelijk slagen of
verwondingen te hebben toegebracht aan
Virginie Jossogne en om op de openbare
weg te hebben gereden met een voertuig
zonder het voortdurend goed in handen
te hebben (telastleggingen 1 en 2) en, anderzijds, tot afzonderlijke straffen om,
nag geen 18 jaar zijnde, op de openbare
weg een bromfiets te hebben bereden
met een passagier en om die bromfiets
te hebben bestuurd terwijl de tekening
van de luchtbanden minder dan een milimeter diep was over het ganse loopvlak
(telastleggingen 3 en 4); wanneer de
strafrechter aldus afzonderlijke straffen
uitspreekt ter zake van een misdrijf uit
onvoorzichtigheid en van andere overtredingen die zelf een strafbare foutieve
daad of toestand vormen, zoals de feiten
van de telastleggingen 3 en 4 tegen eiser, zulks, ingevolge artikel 65 van het
Strafwetboek, noodzakelijk geschiedt
omdat die rechter heeft beslist dat die
fouten niet de oorzaak of een van de oor~
zaken van het misdrijf uit onvoorzichtigheid zijn geweest; daaruit volgt dat de
rechter bij wie later de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig is, wegens
het gezag van gewijsde van de strafrechterlijke beslissing, in beginsel de fouten
die ten grondslag liggen aan de afzonderlijke telastleggingen moet beschouwen als fouten zonder verband met het
misdrijf uit onvoorzichtigheid; het bestreden vonnis derhalve, in strijd met het
gewijsde van het vonnis van de Politierechtbank te Namen van 17 mei 1989, na
de algemene bewoordingen « dat het feit
dat de strafrechter afzonderlijke straffen
heeft uitgesproken voor de telastlegging
onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen, enerzijds, en de telastlegging dat hij met een passagier heeft gereden zonder de vereiste leeftijd te hebben alsmede dat hij op de openbare weg
heeft gereden met een voertuig waarvan
een van de banden glad was, anderzijds,
de burgerlijke rechter volkomen vrij laat
om te beslissen of er tussen de begane
fouten en de geleden schade al dan niet
een oorzakelijk verband bestaat ''• beslist
dat de fouten die ten grondslag liggen
aan de telasHeggingen 3 en 4 tegen eiser « tot de door het slachtoffer J assogne
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geleden schade hebben bijgedragen »;
bet bestreden vonnis, met die motivering, de veroordeling van eiser jegens verweerster op grand van artikel 16 van de
wet van 11 juni 1874 niet naar recht verantwoordt:

Overwegende dat de strafrechter
eiser tot een enkele straf had veroordeeld wegens een misdrijf verwondingen uit onvoorzichtigheid en
een overtreding van artikel 8.3.2 van
het Wegverkeersreglement, terwijl
hij afzonderlijke straffen had opgelegd voor de telastleggingen 3 en 4,
namelijk om, nog geen 18 jaar zijnde, op de openbare weg een bromfiets te hebben bereden met een
passagier en om artikel 81.4.1 van
dat Wegverkeersreglement te hebben overtreden; dat hij dus noodzakelijk heeft beslist dat die telastleggingen 3 en 4 niet in oorzakelijk
verband stonden met de voorzaakte
schade;
Dat het appelgerecht, door aldus
uitspraak te doen en zoals dat in
het middel is weergegeven, derhalve
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de regresvordering
van verweerster; 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 Dinant, zitting houdende in hoger bcroep.
11 juni 1992 - 1e karner - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: rnr. Gerard.
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Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel in hoger beroep gewezen:
1e KAMER - 11 juni 1992

1° RECHTSBEGINSELEN
NE) -

RECHTSMISBRUIK
HET MISBRUIK.

(ALGEMESANCTIE OP

2° ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - UITKERING TOT LEDERDENBESLAG
VENSONDERHOUD RECHTSMISBRUIK - SANCTIE.

3° LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING RECHTSMISBRUIK.

UITKERING
DERDENBESLAG -

4° BESLAG -

UITKERING NA ECHTSCHEIDING - DERDENBESLAG - RECHTSMISBRUIK
- SANCTIE.

P De sanctie op misbruik van recht bestaat niet in het verbeuren van dat
recht, maar in het opleggen van de
normale uitoefening ervan of in het
herstel van de schade ten gevolge van
dat misbruik (1).
2°, 3° en 4° Wanneer de rechter oordeelt

dat een gerechtigde op een uitkering
tot levensonderhoud na echtscheiding,
misbruik heeft gemaakt van haar
recht doordat zij uitvoerend beslag
heeft gelegd op het geheel van de aan
de schuldenaar verschuldigde ziekteen invaliditeitsvergoedingen, kan hij
om die reden aan de schuldeiseres
geenszins haar recht ontzeggen op de
uitkering (2).
(A ... T. D ... )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9334)

HE'I' HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 april 1991 door de
(1) Cass., 16 dec. 1982, A.R. nr. 6720 (A.C.,
1982-83, nr. 231).

(2) Zie Cass., 18 feb. 1988, A.R. nr. 7965
(A.C., 1987-88, nr. 375).

Gelet op het uittreksel van het
cassatieverzoekschrift waarvan een
eensluidend afschrift aan dit arrest
is gehecht;

Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende
dat verweerder,
krachtens de aan de echtscheiding
door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst, met ingang
van 1 juni 1988 een maandelijkse
uitkering tot levensonderhoud van
18.000 frank aan eiseres diende te
betalen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis voor recht zegt dat die uitkering met ingang van 7 september
1988 op 6.000 frank per maand meet
worden vastgesteld, in hoofdzaak op
grond dat eiseres misbruik heeft gemaakt van haar recht op die uitkering nu zij derdenbeslag heeft doen
leggen op het geheel van de aan
verweerder verschuldigde ziekte- en
invaliditeitsvergoedingen, waarbij hij
aldus verplicht werd terug te vallen op het « bestaansminimum » dat
door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn moet worden betaald;
Overwegende dat de sanctie op
een rechtsmisbruik niet het verbeuren van dat recht is, maar het opleggen van de normale uitoefening ervan of het herstel van de schade die
door het misbruik is teweeggebracht;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nu het heeft vastgesteld dat
eiseres misbruik had gemaakt van
haar recht op de betaling van haar
uitkering, het verval ten belope van
12.000 frank per maand van het
recht van eiseres op die uitkering
uitspreekt; dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding wordt 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
Brussel, zitting houdende in hoger
beroep.
11 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en Verbist.

schuldigd is ingevolge een vonnis dat
de scheiding van tafel en bed beveelt
(1).

2° De uitkering waarop de echtgenoot
die de echtscheiding heeft verkregen
aanspraak kan maken, moet in de regel weliswaar worden vastgesteld naar
de inkomsten van de partijen ten tijde
van de overschrijving van de echtscheiding, maar de rechter mag niettemin rekening houden met de verhoging van de inkomsten van de schuldenaar, voor zover zulks noodzakelijk is
om de rechthebbende gelijkwaardige
bestaansmiddelen te verzekeren als tijdens het samenleven (2).
(B. .. T. P ... )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9365)
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RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1991 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het uittreksel van het
cassatieverzoekschrift waarvan een
eensluidend afschrift aan dit arrest
is gehecht;

1° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER - BURGERLlJKE ZAKEN - MID DEL DAT KRlTIEK OEFENT OP EEN
BESLISSlNG DIE ElSER GEEN NADEEL HEEFT
KUNNEN BEROKKENEN - ONTVANKELlJKHEID.

2° ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - ECHTSCHEIDING OP
GROND VAN BEPAALDE FElTEN - UITKERlNG
NA ECHTSCHEIDING - BEDRAG - VASTSTELLING - CRlTE\RlA.

1o Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang voor eiser, is het middel waarbij aan de bestreden beslissing wordt
verweten hem te veroordelen tot betaling Fan een uitkering vanaf een datum die aan de overschrijving van de
eclltscheiding voorafgaat, terwijl de
vernietiging van die beslissing zijn
veroordeling tot betaling van een hogere uitkering zou laten bestaan, die ver-

Wat betreft het middel voor het
overige:
Wat betreft het eerste onderdeel :
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat dit onderdee! zonder belang is;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, het beroepen vonnis bevestigt, inzonderheid in zoverre het
beslist dat de vordering tot opheffing van de gei:ndexeerde uitkering
tot levensonderhoud van 10.000
frank per maand, die is vastgesteld
(1) Zie Cass., 10 mei 1984, A.R. nr. 7084
(A.C., 1983-84, nr. 518).
(2) Cass., 28 sept. 1989, A.R. nr. 8473 (A.C.,
1989-90, nr. 64).
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bij het vonnis van 17 oktober 1979, ; de vaststelling van de aan verweerster verschuldigde uitkering inzondat de scheiding van tafel en bed
derheid heeft overwogen << dat de
beveelt, niet gegrond is;
bijdragen tot levensonderhoud voor
Overwegende dat de vernietiging
de thans meerderj arige kinderen
van het bestreden arrest, in zoverre
niet zullen blijven duren, dat de
het eisers veroordeling bevestigt tot
oudste dochter haar studie heeft
betaling van een vergoedende uitkebeeindigd of eerstdaags zal beeindirii?-_g van 10.000 frank per maand,
gen, dat de lasten die (eiser) heeft
gemdexeerd vanaf 1 juni 1988, voor
gedragen voor het onderhoud en de
de periode vanaf die datum tot de
vorming van zijn kinderen zullen
overschrijving van de echtscheiding,
voor die periode de voormelde ver- verdwijnen en dat zijn inkomsten
bijgevolg zullen stijgen, evenals zijn
oordeling van eiser tot betaling van
mogelijkheden om aan zijn echtgeeen bedrag van 10.000 frank per
note, die nooit verkeerd heeft gemaand ge'indexeerd vanaf 1979 zou
handeld, een uitkering tot levensonlaten bestaan;
derhoud en vergoeding toe te kennen die haar in siaat stelt een
Dat het onderdeel zonder belang
decent leven te leiden »; dat het hof
is voor eiser;
van beroep bijgevolg rekening heeft
Dat de grond van niet-ontvankegehouden met de toekomstige evolulijkheid dient te worden aangenotie van eisers inkomsten;
men;
Wat betreft het tweede en het derDat de grond van niet-ontvankede onderdeel :
lijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid hierin bestaande dat die onderWat betreft die twee onderdelen:
delen tegen een ten overvloede geOverwegende dat de uitkering
geven reden van het arrest zijn
waarop de echtgenoot die de echtgericht:
scheiding heeft verkregen, aanOver de door verweerster opgespraak kan maken in de regel welisworpen grond van niet-ontvankelijkwaar moet worden vastgesteld naar
heid hierin bestaande dat die onderde inkomsten van de partijen op het
delen tegen een ten overvloede getijdstip van de overschrijving van de
geven reden van het arrest zijn
echtscheiding; dat de rechter evengericht:
wei rekening mag houden met de
Overwegende
dat verweerster
verhoging van de inkomsten van de
aanvoert dat die onderdelen aileen
schuldenaar, voor zover zulks noodkritiek oefenen op de reden die
zakelijk is om de begunstigde van
vaststelt dat eisers inkomsten zullen
de uitkering gelijkwaardige bestijgen door de stopzetting van de
staansmiddelen te verzekeren als
uitkering voor het onderhoud en de
tijdens het samenleven;
opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen, terwijl het arrest
Overwegende dat het hof van beoverigens vaststelt dat het bedrag
roep, door die uitspraak en zoals is
van de uitkering is vastgesteld valgezegd in het antwoord op de grond
gens eisers inkomsten en niet valvan niet-ontvankelijkheid, bijgevolg
gens zijn toekomstige inkomsten en
zijn beslissing naar recht verantdat die uitkering niet meer bedraagt
woordt zonder dat deze aan de in
dat een derde van zijn netto-inkomhet tweede onderdeel aangeklaagde
sten;
dubbelzinnigheid lijdt;
Overwegende dat het hof van beDat de onderdelen niet kunnen
roep, zoals blijkt uit de vermeldinworden aangenomen;
gen van de bestreden beslissing, ~ij

968

Nr. 536

HOF VAN CASSATIE

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 juni 1992 - 1" kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelifkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Geinger en Simont.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. LINOTTES, GEORGES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1187 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 32bis, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN PENSIOENEN - ART. 32BIS W.I.B. - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - JAARLIJKSE RENTEN VERSCHULDIGD WEGENS INVALIDITEIT.

De vergoedingen betaald ingevolge een
verzekeringsovereenkomst tot dekking
van een fysiologische en/of economische invaliditeit zifn niet belastbaar
op grand van art. 32bis, 1°, W.I.B., wanneer die overeenkomst niet verwifst
naar de door de verzekerde ontvangen
bezoldigingen en die vergoedingen niet
woTden betaald wegens een beToepswerkzaamheid maar, los van elke
beroepswerkzaamheid, de vel"goeding
beogen van een fysiologische en/of
economische invaliditeit en de mogelifke gevolgen daarvan, ongeacht de
werkelifke gevolgen voor de bel"Oepswerkzaamheid en de bezoldigingen, baten of winsten van de verzekerde (1).

(1) Zie Cass., 15 jan. 1986, A.R. nr. 4582
(A.C., 1985-86, nr. 313), 13 jan. 1989, A.R. nr.
F 1411 N (ibid., 1988-89, nr. 285}, en 26 maart
1991, A.R nr 4389 (ibid., 1990-91, nr 401).

doordat het hof van beroep, nu het uitspraak hoorde te doen over de belasting
van de vergoedingen die in 1985 aan verweerder zijn uitbetaald ingevolge een
verzekeringspolis « gewaarborgd inkomen , bij de maatschappij A.G. "• en die
door een rente, die bij overeenkomst op
700.000 frank per jaar voor een volledige
invaliditeit is vastgesteld, een fysiologische en/of economische invaliditeit wil
dekken, waarbij het hoogste criterium in
aanmerking wordt genomen, erop wijst
dat artikel 32bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen weliswaar bepaalt
dat de toelagen worden belast die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de in artikel 20, 1° tot 3°,
bedoelde beroepswerkzaamheid, maar
dat die toelagen geen werkelijk verlies
van
inkomsten
moeten
vergoeden
maar noodzakelijkerwijze, zelfs onrechtstreeks, betrekking moeten hebben op de
beroepswerkzaamheid; dat het oordeelt
dat laatstgenoemd criterium ontbreekt
op grond dat het niet kan volgen uit de
enkele verwijzing naar de vroeger ontvangen inkomsten, voor de vaststelling
van het bedrag van de toelage, dat de
overeenkomst tussen de belastingplichtige en de A.G. zelfs niet verwijst naar de
door eiser ontvangen bezoldigingen, aangezien de vergoeding wordt betaald op
basis van een forfaitaire premie en van
zijn erkende graad van invaliditeit, die
louter fysiologisch, louter economisch of
een combinatie van beide kan zijn, waarbij de hoogste in aanmerking wordt genomen, dat de vergoeding niet wordt uitbetaald wegens een beroepswerkzaamheid maar ingevolge een verzekeringsovereenkomst die eiser prive heeft afgesloten,
terwifl artikel 32bis, 1°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat tot de in artikel 20, 5", bedoelde
inkomsten behoren, ongeacht de schulde-
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naar, de verkrijger, de benaming en de
wijze waarop ze worden vastgesteld en
toegekend (... ) de pensioenen en de lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede de
als zodanig geldende toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op een in artikel 20, 1° tot 3°, bedoelde beroepswerkzaamheid of die het
gehele of gedeeltelijke herstel van een
bestendige derving van winsten, bezoldigingen of baten uitrr.aken; het criterium
van het rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de beroepswerkzaamheid, als vastgesteld in die bepaling, hoewel het niet kan volgen uit de
loutere verwijzing, voor de vaststelling
van het bedrag van de toelage, naar de
vroeger ontvangen inkomsten, niettemin
toch, in het geval van een verzekering
van het type « gewaarborgd inkomen >>,
die recht geeft op een rente en op de terugbetaling van de premies bij invaliditeit ten gevolge van een ziekte of een ongeval, afhangt van het economisch criterium dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de graad van invaliditeit,
aangezien de economische invaliditeit
bestaat in een vermindering van het arbeidsvermogen van de verzekerde, die
voortvloeit uit de fysiologische invaliditeit en waarvan de graad, ingevolge de
verzekeringsovereenkomst, wordt vastgesteld rekening houdend met het beroep
van de verzekerde en zijn mogelijkheden
om zich aan te passen aan een beroepswerkzaamheid die met zijn kennis,
zijn mogelijkheden en zijn sociale toestand overeenstemt, in normale economische omstandigheden; de betaalde vergoeding bijgevolg, wanneer het economisch criterium wordt gehanteerd voor
de berekening van de uitkeringen, beoogt de dekking van een vermindering
van het arbeidsvermogen of van de
zwaardere inspanningen en het waarborgen van een inkomen van de verzekerde
die ten gevolge van ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is, terwijl er niet noodzakelijk een werkelijke derving moet
zijn van winsten, bezoldigingen of baten
en die vergoeding belastbaar is op grond
van artikel 32bis omdat zij rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking heeft op de
beroepswerkzaamheid; het hof van beroep, door uitsluitend te steunen op het
feit dat de vergoeding krachtens de verzekeringsovereenkomst wordt uitbetaald
en door te beslissen dat de betwiste toelagen een !outer contractuele grondslag
hadden zonder enige verwijzing naar het
beroep, geen acht heeft geslagen op het
econor!lisch criterium dat de graad van
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invaliditeit heeft bepa.ald die in aanmerking wordt genomen bij de berekening
van de uitkeringen en zijn beslissing dat
het criterium van het verband met de
uitoefening van het beroep ontbrak, niet
naar recht verantwoordt; het bijgevolg
artikel 32bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt;

Overwegende dat artikel 32 bis, 1o,
Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat alleen de pensioenen en de lijfrenten of tijdelijke
renten, alsmede de als zodanig geldende toelagen, belastbaar zijn die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een in artikel
20, 1° tot 3°, van dat wetboek bedoelde beroepswerkzaamheid, of die het
gehele of gedeeltelijke herstel van
een bestendige derving van winsten,
bezoldigingen of baten uitmaken;
Overwegende dat arrest vaststelt
dat de vergoedingen aan eiser zijn
uitbetaald ingevolge een prive-verzekeringsovereenkomst die verweerder heeft gesloten om een fysiologische en/of economische invaliditeit te dekken, dat in die verzekeringsovereenkomst zelfs niet wordt
verwezen naar de door verweerder
ontvangen bezoldigingen, dat de bewuste vergoedingen niet wegens een
beroepswerkzaamheid zijn betaald,
maar dat zij de vergoeding beoogden, los van elke beroepswerkzaamheid, van een fysiologische en/of
economische invaliditeit en van de
mogelijke gevolgen daarvan, ongeacht de werkelijke gevolgen op de
beroepswerkzaamheid en op de winsten, bezoldigingen of baten van de
verzekerde;
Dat het hof van beroep, door die
vermeldingen, zijn beslissing dat die
vergoedingen niet belastbaar waren
op grand van voormeld artikel 32bis,
1°, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser i.n de
kosten.
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11 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Bours en Seutin, Luik.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- BEREKEN!"'G VAN DE AANSLAG - AFZONDERLIJKE AANSLAGEN - BELASTBARE INKOMSTEN VAN HET LAATSTE
VORIGE JAAR MET EEN NORMALE BEROEPSWERKZAAMHEID VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - BEGRIP.

Wanneer een beroepswerkzaamheid, ingevolge de stopzetting ervan, slechts
gedurende een gedeelte van een jaar
is uitgeoefend, kan dat jaar niet worden aangemerkt als een jaar tijdens
hetwelk de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad in de zin van art. 93, § 1, 3", WLB.
(VAN MALLEGHEM E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1956 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
« schending van artikel 93, § 1, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat, het bestreden arrest, na te
hebben vooropgesteld " dat eerste eiser
tot 30 september 1980 het beroep van ar-
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chitect uitoefende (... ); Dat hij vanaf 1
oktober 1980 gepensioneerd is"; de
voorziening van eisers ongegrond heeft
verklaard op grand van de motieven:
"dat de tekst van artikel 93, § 1, 3° van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, verwij st naar ' het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorig
jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige
een normale beroepswerkzaamheid heeft
gehad '; dat de begrippen 'genieten van
belastbare bedrijfsinkomsten ' en ' uitoefenen van een normale beroepswerkzaamheid ' niet dezelfde inhoud hebben,
en dus niet met elkaar kunnen gelijkgesteld worden; dat de wet niet als voorwaarde stelt dat de 'beroepswerkzaamheid' gedurende het ganse jaar (of
' gedurende twaalf maanden ' zoals de
tekst van Com. WIB 93/26 luidt) zou zijn
uitgeoefend, maar wel dat de uitoefening
ervan, tijdens het refertejaar, 'normaal'
zou geweest zijn; dat zulks het geval is
wanneer de belastingplichtige, te dezen,
wegens het bereiken van de pensioenleeftijd zijn beroepswerkzaamheden definitief staakt in de loop van het jaar; Dat
het laatste vorig jaar waarin de (eerste
eiser) een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad, derhalve het jaar 1980
is";

terwijl, krachtens artikel 93, § 1, 3°, lid
1 W.I.B., om als laatste vorig jaar te kunnen gelden, de belastingplichtige tijdens
dat
refertejaar
een
normale
beroepswerkzaamheid moet hebben gehad
en deze beroepswerkzaamheid om " normaal" te kunnen zijn in de zin van deze
wettekst de daadwerkelijke uitoefening
van de beroepswerkzaamheid veronderstelt gedurende de voile 12 maanden van
dat jaar; zodat het bestreden arrest 1980
als refertejaar niet wettelijk kon nemen
nu het vaststelt dat eerste eiser slechts
tijdens de eerste 9 maanden van dat jaar
de beroepswerkzaamheid van architect
heeft uitgeoefend en de laatste drie
maanden van dat jaar geen beroepswerkzaamheid meer heeft gehad,
maar integendeel deze definitief gestaakt heeft (schending van de aangehaalde bepaling) , :

Overwegende dat het bepaalde in
artikel 93, § 1, 3°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen ertoe
strekt om de aanslagvoet van de aldaar vermelde bedrijfsinkomsten zoveel mogelijk gelijk te maken aan
die van het laatste vorige jaar waar-
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in de bedrijfsinkomsten van de belastingplichtige voortvloeiden uit de
uitoefening van een normale beroepswer kzaamheid;

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

Dat, wanneer een beroepswerkzaamheid, ingevolge de stopzetting
ervan, slechts gedurende een gedeelte van een jaar is uitgeoefend, dat
jaar niet kan worden aangemerkt
als een j aar tij dens hetwelk de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad;
Dat het arrest, door anders te beslissen, voornoemd artikel 93, § 1, 3°,
schendt;
Dat het middel gegrond is;

1° en 2° Cassatieberoep tegen een beslissing, waarbij de bestendige deputatie
van een provincieraad inzake provinciebelastingen uitspraak doet op een
vordering waarvan de waarde geen
10.000 fr. bedraagt, moet op straffe van
verval worden ingesteld door afgifte
ter griffie van de provincie van een tot
het Hoi 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 23 dec. 1986.}

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
12 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Goeminne, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Delahaye en Claeys
Bouuaert.
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1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

12 juni 1992

PROVINCIEEN
BELASTINGEN

RECHTSPLEGING - CASSATIEBEROEP - PROVINCIEBELASTING- VORM EN TERMIJN VAN
DE BETEKENING EN NEERLEGGING.

BELASTINGZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN NEERLEGGINGPROVINCIEBELASTINGEN - BESLISSING VAN
DE BESTEND!GE DEPUTATIE.

(CLAUS T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN)
ARREST

(A.R. nr. F 1958 N}

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 augustus 1991
gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van OostVlaanderen;
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet over aanslagen in de
algemene provinciebelasting « Bedrijven en Gezinnen », aanslagjaar
' 1988, artikel 8362163, 700 frank; artikel 8756735, 500 frank; artikel
8650319, 3.500 frank;
Overwegende dat, ingevolge artii kel 7, tweede lid, van de wet van 23
· december 1986, de voorziening in
cassatie tegen de beslissing van de
bestendige deputatie inzake provinciale heffingen geregeld is zoals inzake rijksinkomstenbelastingen;
Dat zulk een voorziening derhalve, krachtens artikel 289, tweede lid,
(1) Cass., 10 okt. 1991, A.R. nr. F 1126 F
(A.C., 1991-92, nr. 80), afgifte van het verzoekschrift tot cassatie betreft : zie Cass., 20
okt. 1970 (A.C., 1971, 167), en 10 maart 1988,
A.R. nr. F 854 F (A.C:, 1987-88, nr. 432.)
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van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, moet 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 vanaf de door de
provinciegriffier bij een ter post
aangetekende brief verrichte kennisgeving van de beslissing van de bestendige deputatie;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt : dat het verzoekschrift
tot cassatie en het exploot van betekening ter griffie van het Hof zijn
neergelegd, dat voornoemde bescheiden niet ter griffie van de provincie
Oost-Vlaanderen
zijn
afgegeven
maar er aangetekend werden toegezonden;
Dat de voorziening, die niet overeenkomstig het voorschrift van artikel 289, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen is ingesteld, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Goeminne, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. P. Van Troos, Gent.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP OPROEPING VAN EEN PARTIJ AAN DE OPGEGEVEN WOONPLAATS WIJZIGING VAN
WOONPLAATS - RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING -

BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN
- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
- OPROEPING VAN EEN PARTIJ AAN DE OPGEGEVEN WOONPLAATS - WIJZIGING VAN
WOONPLAATS.

1° en 2° Wanneer de belastingplichtige,
die zijn woonplaats heeft gewijzigd na
het indienen van een fiscale voorziening tegen de beslissing van de dil'ecteur der belastingen, ter zitting van
het lwf van beroep niet verschijnt hoewei hij regelmati,J werd opgeroepen
aan de in zijn beroep opgegeven woonplaats, kan het hoi, zonder scl1ending
van het recht van verdediging, een arrest wijzen dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen wanneer de belastingplichtige zelf zijn actuele woonplaats niet kenbaar heeft gemaakt.
{BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DE JONG E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F 1971 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1991 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 286 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen en
van het algemeen beginsel van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verzoekers (toekomstige verweerders in cassatie), opgeroepen met
toepassing van artikel 286 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen bij
ter post aangetekend schrijven d.d. 3 juli
1991, niet op de openbare terechtzitting
van 6 september 1991 zijn verschenen,
noch iemand voor hen, dat de oproeping,
gericht aan verzoekers op het adres vermeld in het fiscaal verhaal, teruggekomen is met de vermelding : " Woont niet
meer op het aangegeven adres ", en dat
de Belgische Staat gedurende zes jaar
heeft nagelaten de zaak te benaarstigen,
vooraleer bij wege van een vraag tot
vaststelling op basis van artikel 286 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, te reageren op de neerlegging van
het fiscaal verhaal, beslist dat het in de
gegeven omstandigheden strijdig zou
«
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zijn met de eerbiediging van de rechten
van de verdediging om een arrest te wijzen dat geacht wordt op tegenspraak te
zijn gewezen ten aanzien van een procespartij die, tengevolge van de nalatigheid van de Belgische Staat om de procedure te benaarstigen, er waarschijnlijk
het belang van uit het oog verloren is en
er zich mogelijk zelfs het bestaan niet
meer van herinnert, en dat het in deze
omstandigheden past dat de administratie op behoorlijke wijze de nodige opzoekingen doet - of laat verrichten - en
het Hof inlicht nopens de huidige woonplaats van de belastingplichtigen ten
einde de griffie toe te laten verweerders
in cassatie te laten weten, door het verzenden van een nieuwe oproeping bij gerechtsbrief, dat de Belgische Staat de
zaak wenst te laten herleven, en dat
voor de vervulling van deze plichtsplegingen de zaak niet in staat van wijzen
is en naar de rol dient te worden verwezen,

terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
van het arrest dat de zaak niet in staat
is om te worden gewezen vooraleer de
administratie de nodige opzoekingen
heeft gedaan en vooraleer het Hof is ingelicht nopens de huidige woonplaats
van appellanten, in rechte neerkomt op
een weigering om, bij verstek van appellanten, overeenkomstig artikel 286 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, uitspraak te doen op de conclusie
van de Belgische Staat, vermits uit de in
het arrest gedane vaststelling dat de
oproeping d.d. 3.7.1991 werd gericht aan
verzoekers op het adres vermeld in het
fiscaal verhaal blijkt dat, ondanks het terugbezorgen ervan aan de griffie met de
vermelding : "Woont niet meer op het
aangegeven adres ", alle wettelijke vereisten voor het wijzen van een arrest bij
verstek aanwezig waren, daar voormeld
artikel 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen het wijzen van een
verstekarrest niet afhankelijk stelt van
de effectieve ontvangst door appellanten
van de hen door de griffie bij aangetekend schrijven toegezonden oproeping
maar van de verzending ervan door de
griffie aan de in het beroep opgegeven
woonplaats, zodat het arrest ten onrechte heeft beslist dat de zaak niet in
staat was op de zitting van 6 september
1991 en derhalve de draagwijdte van artikel 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen heeft miskend;
tweede onderdeel, de vaststellingen
dat de oproeping, gericht aan de in het
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fiscaal verhaal vermelde woonplaats, is
teruggekomen met de vermelding;
"Woont niet meer op het aangegeven
adres' en, dat er meer dan zes jaar is
verlopen tussen het indienen van het fiscaal verhaal en de oproeping bij toepassing van artikel 286 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, niet volstaan als grondslag voor een schending
van de rechten van de verdediging die
de weigering om uitspraak te doen bij
verstek rechtvaardigt, daar een uitspraak bij verstek, na verzending van
een oproeping aan het in het fiscaal verhaal vermeld adres, slechts strijdig zou
zijn met de rechten van de verdediging,
indien de opgeroepen partij haar adreswijziging tijdig zou hebben gemeld aan
de griffie of indien uit de stukken van
het gerechtsdossier een gewijzigde woonplaats zou blijken, zodat enkel de nalatigheid van de opgeroepen partij om
haar adreswijziging mede te delen aan
de griffie, en niet een vermeende schending van het algemeen beginsel van de
rechten van de verdediging, geleid heeft
tot het niet verschijnen van toekomstige
verweerders (schending van het algemeen beginsel van de rechten van de
verdediging) » :

Overwegende dat uit het arrest en
uit de processtukken blijkt dat de
verweerders op 1 januari 1985 bij
het hof van beroep een voorziening
hebben ingesteld tegen de beslissing
van de directeur der directe belastingen, gedateerd 4 december 1984,
waarbij hun bezwaar tegen de vastgestelde aanvullende aanslagen betreffende de aanslagjaren 1979 en
1981 werd afgewezen; dat aileen eiser voor het hof van beroep heeft
geconcludeerd, namelijk op 1 juni
1990; dat de verweerders niet zijn
verschenen ter terechtzitting van 6
september 1991 waarvoor zij door de
griffie van het hof van beroep bij
een ter post aangetekende brief aan
hun in hun beroep opgegeven woonplaats waren opgeroepen; dat de bedoelde oproepingen zijn teruggekomen
dragende
de
vermelding
« Woont niet meer op het aangegeven adres »;
Overwegende dat uit de bovenstaande vaststellingen blijkt dat te
dezen aan de door artikel 286 van
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het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gestelde vereisten is voldaan, opdat het hof van beroep ten
aanzien van de verweerders een arrest kan wijzen dat geacht wordt op
tegenspraak te zijn gewezen; dat het
arrest evenwel oordeelt, met aanvoering van het recht van verdediging,
dat de genoemde wetsbepaling niet
kan worden toegepast tenzij eiser
het hof van beroep inlicht over het
juiste huidige adres van de verweerders en de griffie hun daar een
nieuwe oproepingsbrief heeft toegezonden, omdat eiser gedurende zes
jaar de voortzetting van de zaak
niet heeft vervolgd;
Overwegende dat uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging niet valt af te
leiden dat de Belgische Staat, als
verweerder in het fiscaal geding bedoeld in de artikelen 278 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ertoe gehouden is,
onder de hiervoren weergegeven
omstandigheden, de actuele woonplaats van de eisers voor het hof
van beroep, die zelf hebben stilgezeten, op te sporen en aan het hof
mee te delen, alvorens het bepaalde
in artikel 286 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen toepassing
kan vinden;
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 Gent.
12 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie
van de h. Goeminne, advocaat-generaal.
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3• KAMER - 15 juni 1992

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK·
NEMER - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN- FAILLISSEMENT ONTSLAG - BEGRIP - CURATOR - RAAD·
PLEGING VAN HET PARITAIR COMITE.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN- RAADPLEGING VAN
HET PARITAIR COMITE - ONTSLAG VAN ALLE
WERKNEMERS INGEVOLGE EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP.

1° I. v.m. de ondernemingsraad en het

veiligheidscomite geldt als ontslag van
een beschermde werknemer om economische of technische redenen niet aileen de beiiindiging van de overeenkomst door de werkgever, maar oak de
ontbinding van de overeenkomst door
de curator in het faillissement; de curator die derwijze beschermde werknemers wil ontslaan, moet dus, in de regel, vooraf het bevoegd paritair comite
raadplegen (1). (Art. 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, bis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet; art. 2, § 1, wet
19 maart 1991.)

2° De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een
gerechtelijk akkoord zijn niet gehouden het paritair comite te raadplegen
alvorens een beschermde werknemer
om economische of technische redenen
te ontslaan, wanneer zij ingevolge een
rechterlijke beslissing verplicht zijn aile werknemers gelijkelijk en terzelfdertijd of binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie
uitgesloten is; die rechterlijke beslissing moet hen evenwel in rechte verplichten en zich niet ertoe beperken
omstandigheden te vermelden die door
de arbeidsrechtbank moeten worden
beoordeeld ten einde eruit af te Jeiden,
dat, volgens de arbeidsrechtbank, de
(1) en (2) Zie Cass., 24 feb. 1992, A.R. nr.
9265, supra, nr. 329 met de in de noten 1 en 2
vermelde verwijzingen.
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mers, en dat op het verzoek tot herplaatsing niet was ingegaan, en het arbeidshof beslist dat de curator het paritair
comite niet v66r het ontslag van de beschermde werknemers behoefde te raadplegen, op grond dat: « De curator, wanneer hij ter uitvoering van een vonnis
van faillietverklaring of van ieder ander
door de rechtbank van koophandel later
uitgesproken vonnis aile personeelsleden
van een failliete vennootschap ontslaat,
(DE BOCK T. MR. ABSIL EN MR. DUPONT, Q.Q.)
hij niet proprio motu als werkgever ont' slaat - wat de grondslag vormt van
· voormeld artikel lbis, § 2, eerste lid ARREST ( verta]ing)
maar hij zich enkel als gerechtelijk ge(A.R. nr. 9347)
volmachtigde gedraagt naar een rechterlijke beslissing die uiteraard uitvoerbaar
is zonder andere formaliteit dan die welHET HOF; - Gelet op het bestreke bij het Gerechtelijk Wetboek is voorden arrest, op 13 juni 1990, onder
geschreven, en inzonderheid zonder dat
nummer 90/1085, door het Arbeidshet ontslag van de bij de wetten van 10
hof te Brussel gewezen;
juni 1952 of van 20 september 1948 bijzondere beschermde werknemers aan
Over het eerste middel: schending van
het bevoegde paritair comite behoeft te
de artikelen 21, inzonderheid § 2, eerste
worden voorgelegd; dat een rechterlijke
lid, en § 7, van de wet van 20 september
beslissing uitgaat van een overheid, de
1948 houdende organisatie van het beRechterlijke Macht, en derhalve en bodrijfsleven, gewijzigd bij artikel 2 van de ' vendien op zichzelf moet worden bewet van 16 januari 1967, waarvan paraschouwd als een maatregel van bogergraaf 2, eerste lid bij artikel 5, § 1, van
hand, met onmiddellijke dwingende
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktokracht, dat wil zeggen een geval van
ber 1978, en paragraaf 7 bij artikel 5, § 4,
overmacht, onder voorbehoud van artikel
van hetzelfde besluit is vervangen, 1bis,
26, tweede lid, van de Arbeidsovereeninzonderheid § 2, eerste lid, en § 7, van
komstenwet van 3 juli 1978 »,
de wet van 10 juni 1952 betreffende de
terwijl de artikelen 1bis, § 2, van de
gezondheid en de veiligheid van de arwet van 10 juni 1952 betreffende de gebeiders alsmede de salubriteit van het
zondheid en de veiligheid van de arbeiwerk e~ van de werkplaatsen, zoals ingeders, alsmede de salubriteit van het
voegd bij artikel 5 van de wet van 16 jawerk en van de werkplaatsen en 21, § 2,
nuari 1967, waarvan paragraaf 2, eerste
van de wet van 20 september 1948 houlid, bij artikel 10, § 2, van het paragraaf
dende organisatie van het bedrijfsleven
2, eerste lid, bij artikel 10, § 2, van het
onder meer bepalen dat de leden die het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
personeel vertegenwoordigen en de kan1978 en paragraaf 7, bij artikel 10, §§ 7
didaten slechts kunnen worden ontslaen B, van hetzelfde besluit is gewijzigd,
gen om economische of technische redenen
en 26 van de Arbeidsovereenkomstenwet
die vooraf door het bevoegde paritair covan 3 juli 1978,
mite werden erkend; de voorafgaande
doordat het arbeidshof vaststelt dat de
raadpleging van het bevoegde paritair
Rechtbank van Koophandel te Nijvel de
comite is voorgeschreven ten einde iedenaamloze vennootschap « Usines Emile
re discriminatie van de beschermde
Henricot ,, failliet had verklaard, dat de
werknemers te vermijden; daarop geen
aangestelde curators aile personeelsleuitzondering bestaat; evenwel wordt aanden, met inbegrip van eiseres, bijzonder
genomen dat die verplichting geen betebeschermde werknemer, had ontslagen,
kenis heeft en derhalve zonder gevolg is
zonder voorafgaande raadpleging van
wanneer de werkgever of de curator van
het bevoegde paritair comite met het oog
het faillissement, wegens een rechterop de erkenning van economische . of
lijke beslissing, aile personeelsleden getechnische redenen tot verantwoordmg
lijkelijk en terzelfdertijd of binnen een
van het ontslag van beschermde werknezeer korte tijd moet ontslaan; zulks het
geval is wanneer de curator aile personeelsleden ontslaat bij het verstrijken
(2) Zie noot 1 op vorige biz.
van de termijn die hem door de recht-

werkzaamheden van de onderneming
onmiddellijk moeten worden stopgezet,
zodat zij haar eigen beoordeling in de
plaats stelt van die van de rechter die
de rechterlijke beslissing heeft gewezen en waarop zij steunt (2). (Art. 21,
§ 2, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis,
§ 2, Gezondheid en Veiligheidswet en
art. 2, § 1, wet 19 maart 1991.)
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bank is opgelegd om de handels- of nijverheidswerkzaamheden van de failliete
vennootschap voort te zetten; het vonnis
van faillietverklaring, waarin geen uitspraak wordt gedaan over de voortzetting van enige handelsactiviteit, op zichzelf geen einde maakt aan de werkzaamheden of het bestaan van het bedrijf, en
niet impliceert dat de arbeidsovereenkomsten worden ontbonden; zodanig
vonnis van faillietverklaring op zichzelf
geen vonnis kan zijn houdende toestemming of verplichting tot ontslag van de
werknemers die het personeel vertegenwoordigen en evenmin een vonnis tot erkenning van het bestaan van economische of technische redenen ter verantwoording van het ontslag van de beschermde werknemers; ieder door de
rechtbank van koophandel later uitgesproken vonnis evenmin per se een
einde maakt aan de werkzaamheden van
het bedrijf; daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat beslist dat de curators
van het faillissment van bij het vonnis
van faillietverklaring de beschermde
werknemers zonder voorafgaande raadpleging van het bevoegde paritair comite
mogen ontslaan, op grond dat het vonnis
van faillietverklaring of ieder ander door
de rechtbank van koophandel later uitgesproken vonnis de curator van elke verplichting tot raadpleging van het bevoegde paritair comite ontheft, de in het
middel aangewezen bepalingen schendt :
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de beeindiging van de overeenkomst
door de wetgever, maar ook de antbinding van de overeenkomst door
de curator van het faillissement; dat
de curator die in voormelde bepaling bedoelde werlmemers wil ontslaan derhalve, in de regel, vooraf
het bevoegde paritair comite moet
raadplegen;
Dat het arrest dat beslist dat de
curator, die « ter uitvoering van een
vonnis van faillietverklaring (... ) alle
personeelsleden van een failliete
vennootschap ontslaat » niet aan die
verplichting is onderworpen, artikel
lbis, § 2, van de wet van 10 juni
1952 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Over het tweede middel: schending
van de artikeelen 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 21, inzonderheid
§ 2, eerste lid, en§ 7, van de wet van 20
september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 16 januari 1967,
waarvan paragraaf 2, eerste lid, bij artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978, en paragraaf 7, bij
artikel 5, § 4 van hetzelfde besluit is vervangen, 1bis, inzonderheid § 2, eerste lid,
Overwegende dat artikel 1bis, § 2,
en § 7, van de wet van 10 juni 1952 bevan de wet van 10 juni 1952 betreftreffende de gezondheid en de veiligheid
fende de gezondheid en de veiligvan de arbeiders, alsmede de salubriteit
van het werk en van de werkplaatsen,
heid van de arbeiders, alsmede de
zoals het in ingevoegd bij artikel 5 van
salubriteit van het werk en van de
de wet van 16 januari 1967, waarvan pawerkplaatsen onder meer bepaalt
ragraaf 2, eerste lid, bij artikel 10, § 2,
dat de leden die het personeel in het ' van
het koninklijk besluit nr. 4 van 11
comite voor veiligheid en gezondoktober 1978, en paragraaf 7, bij artikel
heid vertegenwoordigen en de kan10, §§ 7 en 8, van hetzelfde besluit is gedidaten slechts kunnen worden ontwijzigd, en 26 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
slagen om economische of tech-

nische redenen die vooraf door het
bevoegde paritair comite werden erkend, en dat onder ontslag moet
worden verstaan « iedere beeindiging van de overeenkomst door de
werkgever ... »;
Overwegende dat, eensdeels, op
de verplichting om het paritair comite te raadplegen geen uitzondering bestaat;
Dat, anderdeels, in de zin van die
bepaling als ontslag geldt niet alleen

doordat het arbeidshof beslist dat het
op 15 november 1984 door de Rechtbank
van Koophandel te Nijvel gewezen vonnis van faillietverklaring de rechterlijke
beslissing is waarbij aan de curators de
verplichting wordt opgelegd om alle personeelsleden van de failliete vennootschap zonder voorafgaande raadpleging
van het paritair comite te ontslaan, op
grond: « Dit vonnis stelt in zijn redenen
onder andere vast : het verlies van de
vennootschap op 30 juni 1984 bedroeg
ongeveer 292 miljoen en was op 31 au-
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gustus 1984 319 miljoen voor het dienstjaar 1984, zulks voor een maatschappelijk kapitaal van 415 miljoen frank
(pagina 2); dit verlies is gestegen niettegenstaande verschillende herstelplannen
zijn opgemaakt en moeizaam zijn uitgewerkt (pagina 2); - gezien de toestand
volledig ontredderd was, er op 17 september 1984 een buitengewone algemene
vergadering werd gehouden, waarbij de
raad van bestuur toestemming kreeg om
een verzoek tot een gerechtelijk akkoord
door boedelafstand in te dienen (pagina
3, eerste lid); - aan de hand van de niet
betwiste gegevens van de gerechtelijke
boekhoudkundige expertise (balans in
het gerechtelijk akkoord : nettoverlies
·van 702.094.000 frank; 702 miljoen activa
maximum, bevoorrechte schuldvorderingen: 1.098.122.000 frank; niet bevoorrechte schuldvorderingen : 363.021.000
frank), bleek dat het onmogelijk was dat
de dividenden aan de niet bevoorrechte
schuldeisers zouden worden uitgekeerd
en dat enkel een paar bevoorrechte
schuldeisers betaald zouden worden,
aangezien het eindsaldo een tekort van
ongeveer 760 miljoen frank bedroeg (pagina 3); - niet is bewezen dat het door
de vennootschap gevraagde gerechtelijk
akkoord het actief beter kan valoriseren,
het passief aanzienlijk kan beperken en,
dank zij de voorzetting van de werkzaamheden, de redding ervan beter kan
organiseren op het gehele bedrijf zou
kunnen worden overgedragen aan een
derde of aan een nieuwe vennootschap
(pagina 4); - geen enkele van de eventuele verkrijgers zich bereid heeft verklaard om de activa binnen een zeer korte termijn over te nemen (pagina 4); zodanige vaststellingen in het op 15 november 1984 door de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel gewezen vonnis
van faillietverklaring, alsmede de verwerping door die rechtbank van het verzoek tot gerechtelijk akkoord door boedelafstand, waarin ook werd gevraagd
om de werkzaamheden van het bedrijf
ten dele voort te zetten, in dit geval
noodzakelijk impliceren dat in de beide
zetels van de vennootschap elke werkzaamheid onmiddellijk werd stopgezet;
dat die stopzetting ook, en zulks in het
belang zelf van aile schuldeisers, met inbegrip natuurlijk van de werknemers,
betekent dat aile arbeidsovereenkomsten
onmiddellijk worden beeindigd; dat het
feit dat een failliete vennootschap een
zekere produktie voortzet of hervat teneinde de nog in bewerking zijnde goederen af te maken en, a fortiori, het feit
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dat de nog in bewerking zijnde goederen
zelf worden afgemaakt, niet als bedrijfsactiviteit kan worden aangemerkt >>,
terwijl, eerste onderdeel, hoewel het
vonnis van faillietverklaring het verzoek
tot akkoord verwerpt op grond dat niet
is bewezen dat het gevraagde akkoord
het mogelijk maakt het actief beter te
valoriseren of het passief te beperken, of
de redding van het bedrijf beter te organiseren of het gehele bedrijf aan een
derde of aan een nieuwe vennootschap
over te dragen, het vonnis van faillietverldaring ook vaststelt: « dat er bijna geen
verschil meer bestaat tussen de tijdelijke
voortzetting van een handelsactiviteit
door de curator, met toestemming van de
rechtbank, en de wijze waarop de vereffenaars van een gerechtelijk akkoord
door boedelafstand voorlopig de werkzaamheden voortzetten om de activa te
gelde te maken >>; de beslissing van faillietverklaring aldus liet verstaan dat de
werkzaamheden binnen het raam van
het faillissement tijdelijk konden worden
voortgezet; als het vonnis vaststelt dat
geen enkele van de mogelijke verkrijgers bereid was om de activa binnen een
zeer korte tijd over te nemen, zulks impliceert dat er eventueel overnemers waren, en dus niet uitsloot dat het bedrijf
haar werkzaamheden tijdelijk kon voortzetten om de overname van een deel van
de activa mogelijk te maken; daaruit
volgt dat het bestreden arrest, door te
beslissen dat het vonnis van faillietverklaring ertoe leidde dat in casu de werkzaamheden onmiddeilijk werden stopgezet, de bewijskracht van het op 15
november 1984 door de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel uitgesproken vonnis van faillietverklaring miskent (scherrding van de artikelen 1219, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de artikelen 1 bis,
§ 2, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van
de arbeiders, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen en 21,
§ 2, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven onder meer bepalen dat de leden die
het personeel vertegenwoordigen en de
kandidaten slechts kunnen worden ontslagen om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegde paritair comite werden erkend; de voorafgaande raadpleging van het bevoegde
paritair comite is voorgeschreven ten
einde iedere discriminatie van de beschermde werknemers te vermijden;
daarop geen uitzondering bestaat; even-
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wei wordt aangenomen dat die verplichting geen betekening heeft en derhalve
zonder gevolg is wanneer de werkgever
of de curator in het faillissement, wegens een rechterlijke beslissing, aile personeelsleden gelijkelijk en terzelfdertijd
of binnen een zeer korte tijd moet ontslaan; het arbeidshof zich ertoe heeft beperkt, op grand van het vonnis van faillietverklaring, op onaantastbare wijze
vast te stellen dat de toestand van de
failliete vennootschap volledig ontredderd was en dat niet was bewezen dat
het gevraagde akkoord haar redding beter kon organiseren; daaruit volgt dat
het arrest aileen uit voormelde onaantastbare vaststellingen niet kon afleiden
dat een rechterlijke beslissing de curator
ertoe verplichtte om aile personeelsleden
te ontslaan zonder raadpleging van het
paritair comj.te, zonder daarbij de in het
middel aangewezen bepalingen, buiten
de artilmlen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, te schenden:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1bis, § 2,
van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werlmemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen onder meer bepaalt
dat de leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten
slechts kunnen worden ontslagen
om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegde
paritair comite werden goedgekeurd;
dat die raadpleging tot doel heeft elke discriminatie ten nadele van de
beschermde werknemers te voorkomen;
Overwegende dat, hoewel die bepaling in geen uitzondering voorziet,
zodanige discriminatie uitgesloten is
wanneer een rechtbank die over de
voortzetting van de exploitatie van
een bedrijf moet beslissen, beslist
dat die exploitatie volledig wordt
stopgezet, en de werkgever of de curator van het faillissement ter uitvoering van die beslissing aile personeelsleden gelijkelijk en terzelfdertijd of binnen een zeer korte tijd
moet ontslaan;
Overwegende dat het arrest bepaalde vaststellingen van het vonnis
van faillietverklaring overneemt; dat
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het arrest oordeelt dat die vaststellingen, alsmede de verwerping door
de rechtbank van koophandel van
het verzoek tot gerechtelijk akkoord
door boedelafstand, met een verzoek
tot gedeeltelijke voortzetting van de
werkzaamheden, in casu noodzakelijk inhield dat alle werkzaamheden
van de vennootschap onmiddellijk
werden stopgezet;
Dat het arrest met die overwegingen niet steunt op een beslissing
van de rechtbank van koophandel
waarbij uitspraak is gedaan over de
stopzetting van de werkzaamheden
van de failliete vennootschap, maar
wel op de beoordeling door het arbeidshof van de feiten die door die
rechtbank werden vastgesteld en op
zijn beoordeling van de draagwijdte
van de verwerping van het verzoek
tot gerechtelijk akkoord;
Dat het arrest zijn beslissing dat
de curators ingevolge het vonnis
van het rechtbank van koophandel
niet verplicht waren het paritair comite te raadplegen alvorens de beschermde werknemers te ontslaan,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, dat zonder dat er
grond bestaat tot toetsing van het
eerste onderdeel van het tweede
middel, dat niet tot ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over het recht van eiseres op de in
de wet van 10 juni 1952 bepaalde beschermingsvergoeding; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
15 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gedeeltelijk
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andersluidende conclusie (3) van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Simont.
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2° DIENSTPLICHT

MILITIERECRTSCOLLEGES- RECRTSPLEGING- VALSREIDSINCIDENT V66R RET ROF VAN CASSATIE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSREIDSINCIDENT
v66R RET ROF VAN CASSATIE - DIENSTPLICRTZAKEN - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

4° CASSATIEMIDDELEN-

INLEIDINGEXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKREID DIENSTPLICRTZAKEN - MIDDEL GEGROND
OP BEWERINGEN DIE DOOR DE AUTRENTIEKE
VASTSTELLINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSINGEN WORDEN TEGENGESPROKEN GEEN REGELMATIGE BETICRTING VAN VALSREID - GEVOLG.
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15

juni

1992

1° CASSATIE -

ARRESTEN - RECRTSPLEGING - DIENSTPLICRTZAKEN - VALSREIDSINCIDENT V66R RET ROF VAN CASSATIE
TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

Noot arrest nr. 540 :
(3) Het O.M. concludeerde tot cassatie op
grond van het eerste middel en van het eerste
onderdeel van het tweede middel. In het arrest
van het Hof wordt het bestreden arrest vernietigd op grond van het eerste middel en van
het tweede onderdeel van het tweede middel.
Het O.M. was het eens met de fundamentele
regels waarop het Hof, in het antwoord op dat
tweede onderdeel, wijst en die het zelf had uiteengezet in zijn conclusie in een andere zaak
op dezelfde terechtzitting. Maar te dezen was
het O.M. evenwel van oordeel dat vernietiging
mogelijk was op grond van het eerste onderdee!, waarin miskenning was aangevoerd van
de bewijskracht van het op 15 november 1984
gewezen vonnis houdende faillietverklaring
van de N.V. « Usines Emile Henricot >>. Het
O.M. wees erop dat de bewijskracht van een
akte ook nog kan worden miskend door een
verkeerde lezing van de akte. (Zie de plecht.
openingsrede « De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten », van de proc.-gen. F. Dumon, toen eerste
adv.-gen., van 1 sept. 1978, A.C., 1978-79,
nr. 41.) In dat geval wordt de akte door de
rechter wellicht niet gei:nterpreteerd. Zulks belet echter niet dat de rechter aan de akte een
betekenis of een draagwijdte toekent die niet
te verenigen is met wat in de akte wordt vastgesteld, daarin wordt gezegd of vermeld.

5° DIENSTPLICHT -

MILITIERECRTSCOLLEGE - RECHTSPLEGING - RERKEURINGSRAAD - MIDDEL GEGROND OP BEWERINGSN
DIE DOOR DE AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING WORDEN TEGENGESPROKEN - GEEN REGELMATIGE BETICHTING VAN VALSHEID - GEVOLG.

1°, zo en 3° Art. 908 Ger.W. betreffende
de vordering inzake het valsheidsincident v66r het Hof van Cassatie is van
toepassing op het cassatieberoep in
dienstplichtzaken (1). (Art. 2 Ger.W.)
4° en 5° Niet ontvankelijk is het middel
dat is gegrond op beweringen die door
de authentieke vaststelling van de bestreden beslissing van het militierechtscollege, i.e. de herkeuringsraad,
worden tegengesproken, als de eiser
die beslissing niet regelmatig van valsheid heeft beticht (2).
(1) Gelet op de aard van de militierechtscolleges, zijn de rechtsbeginselen tot regeling van
de geschillen 'inzake dienstplicht, in de regel,
niet verenigbaar met de toepassing van de bepalingen van het Ger.W. (zie noot 1 bij Cass., 6
april 1992, A.R. nr. M 561 F, A.C., nr. 423).
Zulks geldt echter niet voor art. 908 Ger.W. dat
betrekking heeft op de vordering inzake valsheidsincident v66r het hof van Cassatie en
waarvan de bepalingen niet worden tegengesproken door de artt. 50 tot 53 Dienstplichtwet.
(2) Zie Cass., 7 mei 1990, A.R. nr. M 519 F
(A.C., 1989-90, nr. 520) met cone!. O.M. bij dat
arrest in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 520.
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(VANDER VLOET T. COPPIETERS E.A.)

(A.R. nr. M 564 F)

ARREST

(A.R. nr. 6698)
15 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 april 1992 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel: schending van de artikelen 153, 190, 190bis, 210 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering,

NJr. 542
ze

KAMER -

16 juni 1992

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN - HOGER BEROEP - VERMELDINGEN IN HET ARREST EN IN HET PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING MET BETREKKING TOT DE VORDERING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - GOEDGEKEURDE
DOORHALING IN HET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING - GEVOLG.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- HOGER BEROEP- VERMELDINGEN
IN HET ARREST EN IN HET PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING MET BETREKKING
TOT DE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GOEDGEKEURDE DOORHALING
IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - GEVOLG.

zo De goedgekeurde doorllaling in
llet proces-verbaal van de terechtzitting van de vermelding « het openbaar
ministerie wordt gehoord » heeft tot
geFolg dat die vermelding als niet bestaande wordt beschou-vvd; er is derhalve geen tegenstrijdigheid tussen die
doorgehaalde vermelding enerzijds en
de vermelding in dat proces-verbaal
dat ]Jet onderzoek plaats l1eeft gehad
volgens de voorschriften van artt. 190
en 210 Sv. en de vermelding in het
niet van valsheid betichte arrest dat
lwt openbaar ministerie in zijn vorderingen werd gehoord anderzijds.

1° en

doordat het bestreden arrest, bij wijze
van bevestiging van het vonnis a quo, de
internering van de eiser beveelt en hem
tot de kosten veroordeelt,
terwijl het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van het Hof van Beroep te Antwerpen van 12 maart 1992 alwaar de zaak werd behandeld, uitdrukkelijk vermeldt, door een goedgekeurde
schrapping van de desbetreffende melding, dat het openbaar ministerie niet
werd gehoord in zijn vorderingen; deze
formaliteit substantieel is en dus op
straffe van nietigheid voorgeschreven;
daaraan niets afdoet de vermelding in
het arrest zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering is gehoord omdat
het Hof, wegens de tegenstrijdigheid tussen proces-verbaal en arrest, in de onmogelijkheid is na te gaan of het openbaar
ministerie al dan niet in zijn vorderingen werd gehoord, zodat het arrest nietig is :

Overwegende dat de melding
Het openbaar ministerie wordt gehoord in zijn vordering » op het proces-verbaal van de terechtzitting
van 12 maart 1992 waarop de zaak
werd behandeld door het hof van
beroep, is doorgehaald en dat de
doorhaling is goedgekeurd, zodat deze melding als niet bestaande moet
worden beschouwd;
Overwegende dat het voormelde
proces-verbaal nochtans vermeldt
dat het onderzoek plaats heeft gehad volgens de voorschriften van de
artikelen 190 en 210 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
«
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betgeen impliceert dat bet openbaar
ministerie in zijn vordering werd geboord;
Overwegende dat bet arrest de
vermelding bevat : << Geboord bet
openbaar ministerie in zijn vorderingen »;
Overwegende dat die vermeldingen door eiser niet van valsbeid
werden beticbt;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
in zoverre ze gericbt is tegen de beslissing op de civielrecbtelijke vordering van de verweerster Veerle
Coppieters; verwerpt de voorziening
voor bet overige; veroordeelt eiser in
de kosten.
16 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Fischer - Geiljkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.

1o Wanneer een enkele straf is uitgesproken wegens verschillende misdrijven, is de vordering tot vernietiging
van de op de strafvordering gewezen
beslissing, die is gegrond op een middel, waarin enkel sommige van die
misdrijven worden beoogd, ontvankelijk, hoewel de uitgesproken straf naar
recht verantwoord blijft door een ander misdrijf, indien uit de redenen van
het arrest of van het vonnis blijkt dat
bij de vaststelling van die straf alle leiten in aanmerking zijn genomen (1).
(Artt. 411 en 414 Sv.)

2° Wanneer de bestreden beslissing de
beklaagde wegens feiten gepleegd tussen twee bepaalde tijdstippen veroordeelt zonder de tijdsruimte tussen de
verscheidene feiten te bepalen, en het
Hof aan de hand van de stukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan
nagaan of de strafvordering voor elk
vroeger feit al dan niet door verjaring
was vervallen toen de daaropvolgende
feiten werden gepleegd, vernietigt het
Hof de veroordeling, met verwijzing
(2).
(ROSU T. LANDSBOND DER CHR!STELIJKE MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9660)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1991
door bet Hof van Beroep te Luik gewezen;
Nr. 543
2•

KAMER -

17 juni 1992

1° CASSATIEMIDDELEN BELANG VOOR ElSER SCH!LLENDE FElTEN -

GEMIS AAN
STRAFZAKEN - VEREEN ENKELE STRAF.

I. Op de voorziening van Elie Rosu:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 21, 22, 26 en 27 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,

2° VERJARING-

STRAFZAKEN- TERiV!IJNEN STRAFVORDERING COLLECTIEF
MISDRIJF - T!JDSTIP VAN DE FElTEN - FElTEN GEPLEEGD TUSSEN TWEE TIJDSTIPPEN
- TIJDSRU!1ITE - GEEN NADERE BEPALING
- GEVOLG.

(1) Zie Cass., 18 jan. 1989, A.R. nr. 6995
(A.C., 1988-89, nr. 293); en voetnoot 1.
(2) Cass., 14 jan. 1992, A.R. nr. 4880 (A.C.,
1991-92, supra, nr. 242).
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doordat het bestreden arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten, met uitzondering van de hem ten laste gelegde zegelverbreking, bewezen verklaart en eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf
van twee maanden met uitstel, tot een
geldboete van 100 frank, die op 6.000
frank is gebracht, alsook tot schadeloosstelling van de verschillende burgerlijke
partijen,
terwijl eiser werd vervolgd ter zake
van het feit dat hij zich tussen 15 juni
1983 en 25 november 1987 meermalen
schuldig heeft gemaakt aan valsheid in
geschrifte, gebruik van valse stukken en
oplichting (telastleggingen A en B van
het dossier 21.98.363/87), dat hij tussen 1
november 1983 en 17 augustus 1988 (dossier 60.50.9330/87 en tussen 17 augustus
1988 en 2 februari 1989 meermalen onwettig de geneeskunde heeft uitgeoefend
(telastlegging
B
van
het
dossier
51.99.580/89); het hof van beroep in de
motivering van het bestreden arrest
overweegt dat eiser het misdrijf onwettige uitoefening van de geneeskunde heeft
gepleegd tussen 1 november 1983 en 2 februari 1989; het hof van beroep beslist
dat de verschillende bewezen verklaarde
feiten een voortgezet misdrijf opleveren;
het hof van beroep in de motivering van
de aan eiser opgelegde straf uitdrukkelijk rekening houdt met het aantal feiten
en de duur van de periode van de misdrijven,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest, afgezien van de data waartussen
de misdrijven zijn gepleegd, de tijdstippen niet vermelt waarop eiser de verschillende hem ten laste gelegde feiten
heeft gepleegd; de verjaring in geval van
voortgezet misdrijf begint te lopen vanaf
het laatste bewezen verklaarde feit, met
dien verstande dat tussen de feiten die
wegens eenheid van opzet misdrijf opleveren niet evenveel of meer tijd mag
verlopen zijn dan de verjaringstermijn;
noch uit het bestreden arrest noch uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt, enerzijds, dat er sedert het
laatste bewezen verklaarde feit niet
evenveel of meer tijd is verlopen dan de
verjaringstermijn, anderzijds, dat tussen
de verschillende feiten die het voortgezet
misdrijf opleveren niet evenveel of meer
tiid is verlopen dan de verjaringstermijn;
biJ'{evolg, nu het bestreden arrest de
tijdstippen niet bepaalt waarop eiser de
tegen hem bewezen verklaarde feiten
heeft gepleegd, het Hof onmogelijk kan
nagaan of de strafvordering wegens (be-
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paalde) hem ten laste gelegde feiten niet
vervallen was door verjaring, en het bestreden arrest derhalve niet naar recht
verantwoord is (schending van de in het
middel vermelde wetsbepalingen);

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt op welke tijdstippen tussen
15 juni 1983 en 25 november 1987 en
tussen 1 november 1983 en 17 augustus 1988 de feiten zijn gepleegd
en evenmin dat die feiten met hetzelfde opzet en zonder onderbreking
van meer dan drie jaar zijn gepleegd;
Overwegende dat het Hof derhalve onmogelijk kan nagaan of op de
dag van de uitspraak van het arrest
bepaalde feiten die het hof van beroep bij de bepaling van de strafmaat in aanmerking genomen heeft
al dan niet verj aard waren;
Overwegende derhalve dat het arrest waarbij een enkele straf wordt
uitgesproken voor aile tegen eiser
bewezen verklaarde feiten en waarbij uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat het bij de bepaling van de
strafmaat alle feiten in aanmerking
neemt, niet naar recht verantwoord
is;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen van de sub II opgesomde eiseressen en veroordeelt ieder van hen in de kosten van hun
voorziening; en voor het overige,
zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel
van het eerste middel en de overige
middelen, die zijn aangevoerd door
de sub I vernoemde eiseres en die
niet kunnen 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
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de kosten van die voorziening ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

Gelet op het arrest van het Hof
van 19 september 1990 (2);

17 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: mevr.
Jeanmart Gelljkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Simont en Dassesse.

Overwegende dat, wanneer het
Hof, in het beschikkende gedeelte
van een arrest, de bestreden beslissing vernietigt, het noodzakelijkerwijs en ongeacht de gebruikte bewoordingen uitspraak doet binnen
de perken van de voorziening en dat
de vernietiging op de burgerlijke
rechtsvordering noodzakelijkerwijs
blijft binnen de grenzen van de middelen op grond waarvan ze is uitgesproken;
Dat derhalve te dezen de vernietiging die is uitgesproken op grond
van een middel dat kritiek oefende
op de beslissing van 18 januari 1990
van het Hof van Beroep te Luik
waarbij de bestuurder Deumer valledig aansprakelijk werd verklaard
voor het ongeval, en dat een deling
van de aansprakelijkheid voorstelde,
niet kon worden uitgebreid tot het
gedeelte van het arrest waarin het
hof van beroep besliste dat de bestuurder Deumer een fout in oorzakelijk verband met de bij het liti-'
gieuze ongeval onstane schade had
begaan;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
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CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG STRAFZAKEN ANDERE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN.

Wanneer het Hof, in het beschikkende
gedeelte van een arrest, de bestreden
beslissing vernietigt, doet het noodzakelijkerwijs en ongeacht de gebruikte
bewoordingen uitspraak binnen de perken van de voorziening en, t.a.v. de
burgerlijke rechtsvordering, blijft de
vernietiging noodzakelijkerwijs binnen
de grenzen van de middelen op grand
waarvan ze is uitgesproken (1).
(LEONET E.A. T. DEUMER, DE SCHELDE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9742)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen;
(1) Cass., 27 feb. 1985, A.R. nr. 4125 (A.C.,
1984-85, nr. 387), en 14 april 1987, A.R. nr. 834
(ibid., 1986-87, nr. 487).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt iedere verweerder
in de helft van de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.
17 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Willems - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en
DeBruyn.
(2) Niet gepubliceerd.
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GEWEST

1° GEMEENSCHAP,

RECHTSPERSOONLIJKHEID RECHTE OP TE TREDEN.

2° VOORZIENING

IN

RECHT OM IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - EISERS EN VERWEERDERS BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GEMEENSCHAP EN GEWEST- WAALS GEWEST.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - AFSTAND - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - GEMEENSCHAP EN GEWEST - CASSATIEBEROEP VAN DE WAALSE
GEWESTEXECUTIEVE- AFSTAND DOOR HET
WAALS GEWEST- ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Ingevolge de artt. 3 en 82 bijzon-

dere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, heeft het Waals
Gewest en niet de Waalse Gewestexecutieve rechtspersoonlijkheid en kan
aileen dat Gewest en niet die Executieve in rechte optreden (1); derhalve is
niet ontvankelijk het cassatieberoep,
dat ingesteld wordt door een namens
de Waalse Gewestexecutieve gedane
verklaring.
3° Het Hoi slaat geen acht op een door
het Waals Gewest gedane afstand van
voorziening, wanneer de voorziening is
ingesteld door de Waalse Gewestexecutieve; in een dergelijk geval is het niet
het Waals Gewest dat zich in cassatie
heeft voorzien en heeft de door dat Gewest gedane afstand van een niet bestaand cassatieberoep geen bestaansreden.
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I. Over het door verweerder tegen
de voorziening aangevoerde middel
van niet-ontvankelijkheid volgens
hetwelk eiseres geen rechtspersoonlijkheid heeft en dus niet in rechte
kan optreden :
Overwegende dat krachtens artikel 3 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 het Waals Gewest
rechtspersoonlijkheid heeft; dat luidens artikel 82 van die wet de Waalse Gewestexecutieve het Waals Gewest in rechte vertegenwoordigt en
dat de rechtsgedingen van het Gewest, als eiser of als verweerder,
worden gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van de door deze
aangewezen minister;
Overwegende dat blijkens die bepalingen aileen het Waals Gewest
rechtspersoonlijkheid heeft en in
rechte kan optreden;
Overwegende dat te dezen (« en
l'espece ») het proces-verbaal van de
terechtzitting van 28 juni 1991 van
de correctionele rechtbank vermeldt
dat het Waals Gewest voor die
rechtbank een burgerlijke rechtsvordering heeft ingesteld tegen verweerder;
Dat de verklaring van voorziening
is geschied namens de Waalse
Gewestexecutieve vertegenwoordigd
door de minister-president tot wiens
bevoegdheid stedebouw en ruimtelijke ordening behoort, dat wil zeggen namens een instelling zonder
rechtspersoonlijkheid;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

(WAALSE GEWESTEXECUTIEVE T. WITHAGEN}
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9768)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
(1) Cass., 20 feb. 1992, A.R. nr. 9061 (A.C.,
1991-92, nr. 327).

II. Over de afstand, gedaan door
het Waals Gewest, dat wordt vertegenwoordigd door Meester Philippe
Gerard, advocaat bij het Hof van
Cassatie:
Overwegende dat, zoals hierboven
gezegd, het cassatieberoep werd ingesteld door de Waalse Gewestexecutieve, en niet door het Waals Gewest, dat zich niet in cassatie heeft
voorzien;
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Dat afstand van een niet bestaand '
cassatieberoep geen voorwerp heeft;

Om die redenen, ongeacht de door
het Waalse Gewest neergelegde memarie en ongeacht de door dat Gewest gedane afstand van voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Simonet - GelJjkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De Bruyn.
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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HOUDENDE VERPLICHTING VOOR
DE BELGISCHE STAAT OM DE STAATSSTEUN
AAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN TE
TREKKEN - GEVOLGEN OP HET NIET BEVOORRECHT PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP.

1°, 2° en 3° Wanneer de Commissie van

de Europese Gemeenschappen aan de
Belgische Staat heeft bevolen dat hij
de staatssteun in de vorm van een kapitaalparticipatie in een naamloze vennootschap bij wege van terugvordering
zou intrekken, op grand dat de steunmaatregel ingevolge art. 92 E.E.G.-Verdrag niet te verenigen was met de gemeenschappelijke markt en dat de
procedure van art. 93, lid 3, van dat
verdrag niet is in acht genomen, moet
worden aangenomen dat de inschrijving en de volstorting van de kapitaalinbreng een ongeoorloofde oorzaak
hebben; om die reden is de inbreng
volstrekt nietig en kan de eiser dan
oak terugbetaling daarvan vorderen.
Onwettig is het arrest dat aan de Belgische Staat het recht ontzegt om de
onrechtmatige inbrengen bij wege van
inschrifving in het niet bevoorrecht
passief van het gerechtelijk akkoord
van die vennootschap terug te vorde-

ren.

1e

KAMER -

18 juni 1992

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
MEDEDINGINGSREGELS - STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN - ARTT. 92 EN 93 E.E.G.VERDRAG- BESLISSING VAN DE COMMISSIE
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HOUDENDE VERPLICHTING VOOR DE BELGISCHE
STAAT OM STAATSSTEUN IN TE TREKKEN BIJ
WEGE VAN TERUGVORDERING - GEVOLGEN.

2° VENNOOTSCHAP

NAAMLOZE ARTT. 92 EN 93 E.E.G.-VERDRAG - BESLISSING
VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HOUDENDE VERPLICHTING
VOOR DE BELGISCHE STAAT OM STAATSTEUN
IN TE TREKKEN BIJ WEGE VAN TERUGVORDERING - STAATSSTEUN IN DE VORM VAN KAPITAALPARTICIPATIE IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GEVOLGEN VAN DE BESLISSING VAN DE COMMISSIE.

3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BESLISSING VAN DE

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. ECONOMISCHE ZAKEN T. TUBEMEUSE N.V. E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9152)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1990 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 25, 25bis, 68, 97, 107 van de
Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de bij verdrag bepaalde norm van internationaal publiek
recht voorrang heeft boven een norm
van nationaal recht, 92, 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend te
Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd
bij de Belgische wet van 2 december
1957 (artikel 1 en, voor zoveel nodig,
schending van voormeld artikel 1), 6,
1131 van het Burgerlijk Wetboek, 10,
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llbis, 12, § 1, so, en § 3, 13quater, inzonderheid § 3, 29, inzonderheid § 1 en § 5,
29bis, 30, so, 34, inzonderheid § 1, § 2 en
§ 3 van de gecoi:irdineerde wetten op de
handelsvennootschappen en van het adagium « In pari causa turpitudinis cessat
repetitio »,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, aan eiser zijn
vordering ontzegt tot inschrijving in het
niet bevoorrecht passief van het gerechtelijk akkoord van de N.V. Tubemeuse,
van een bedrag van 1l.S9S.OOO.OOO frank,
zijnde de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen in haar beslissing van 4 februari 1987 onwettig verklaarde steunmaatregelen, op grand dat
« vaststaat dat de door de Commissie
van de Europese Gemeenschappen betwiste steun, met inachtneming van de
bepalingen van de Belgische gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen is verleend in de vorm van een
kapitaalinbreng van 1l.S9S.OOO.OOO frank;
dat eveneens vaststaat dat volgens de
bepalingen van nationaal recht - de enige die te dezen toepasselijk zijn - de
aandeelhouders van een kapitaalvennootschap jegens haar geen schuldeisers zijn
van het statutair kapitaal; dat, nu de beslissing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen niet tot gevolg
heeft gehad dat het bedrag van de kapitaalparticipatie van de Belgische Staat
een loutere schuldvordering van hem jegens de vennootschap onder akkoord is
geworden, er geen reden is om het bedrag van 1l.S95.000.000 frank in het niet
bevoorrecht passief van het akkoord in
te schrijven ,,

inschrijvers hun inbreng dus mogen terugvorderen (artikelen 6 en 1131 van het
Burgerlijk Wetboek); daaruit volgt dat de
rechter, nadat hij erop heeft gewezen
dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen, overeenkomstig een uitvoerbare beslissing, de Belgische Staat
de verplichting had opgelegd om bij wege van terugvordering de steun in te
trekken die hij aan de N.V. Tubemeuse
had verleend door een kapitaalverhoging
van 1l.S9S.OOO.OOO frank, niet kon beslissen dat de Belgische Staat een schuldeiser was van dat bedrag zonder daarbij :
1) ten onrechte aan te nemen dat de betwiste kapitaalverhogingen of althans de
inschrijving door de overheid en de inbreng ter uitvoering ervan, geldig waren
terwijl die handelingen volstrekt nietig
waren (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen en inzonderheid
van de artikelen 92 en 93 van het E.E.G.Verdrag en van de artikelen 6 en 1131
van het Burgerlijk Wetboek), 2) althans
de gevolgen van de volstrekte nietigheid
van die handelingen te miskennen
(schending van de artikelen 6 en 1131
van het Burgerlijk Wetboek) en van de
beslissing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 februari
1987 (schending van de in het middel .
aangewezen bepalingen en inzonderheid
van de artikelen 92 en 93 van het E.E.G.Verdrag), doordat hij aan eiser het recht
ontzegt om de bedragen van zijn onwettige inschrijvingen terug te vorderen,
door inschrijving in het niet bevoorrechte passief van het gerechtelijk akkoord van de N.V. Tubemeuse;

tweede onderdeel, de artikelen 92 en
93 van het E.E.G.-Verdrag regels van
openbare orde zijn; de handeling waarbij
in strijd met die bepalingen staatssteun
wordt toegekend, derhalve, onwettig is,
ongeacht de vorm van die steunverlening, zodat de Staat deze kan terugvorderen, althans wanneer de Commissie
van de Europese Gemeenschappen die
terugvordering met toepassing van artikel 93, lid 2, van het E.E.G-Verdrag gelast; wanneer de door de Commissie van
de Europese Gemeenschappen afgekeurde staatssteun is verleend in de vorm
van een door de overheid toegekende kapitaalverhoging van een naamloze vennootschap, de inschrijving en de volstorting van de inbreng, derhalve, een ongeoorloofde oorzaak hebben en dus volstrekt nietig zijn en de openbare

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 92, lid 1,
van het Verdrag van 25 maart 1957
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap bepaalt dat,
behoudens de afwijkingen waarin
dit Verdrag voorziet, steunmaatregelen van de Staten of in welke vorm
ook met staatsmiddelen bekostigd,
die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen
of bepaalde produkties vervalsen of
dreigen te vervalsen, onverenigbaar
zijn met de gemeenschappelijke
markt, voor zover deze steun het
handelsverkeer tussen de Lid-Staten
ongunstig bei:nvloedt;
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Overwegende dat het bestreDat luidens artikel 93, lid 3, van
den arrest vaststelt dat eiser
het Verdrag de Commissie van de
« de inschrijving vordert van een
Europese Gemeenschappen van elk
bijkomende schuldvordering van
voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op
11.595.000.000 frank in het niet bede hoogte wordt gebracht, om haar
voorrecht passief van het gerechteopmerkingen te kunnen maken; dat
lijk akkoord van de N.V. Usines a
indien zij meent dat zulk een voorTubes de la Meuse, in 't kort Tubenemen volgens artikel 92 onverenig- , meuse, dat bij vonnis van de Rechtbaar is met de gemeenschappelijke
bank van Koophandel te Luik, d.d.
markt, zij onverwijld de in het vori10 maart 1987, is gehomologeerd >>;
ge lid bedoelde procedure aanvangt;
Dat het arrest, met bevestiging
dat de betrokken Lid-Staat de voorvan de beslissing van de eerste
genomen maatregelen niet tot uitrechter de vordering afwijst op
voering kan brengen voordat die
grond dat de beslissing van de Comprocedure tot een eindbeslissing
missie niet « tot gevolg had dat het
heeft geleid;
bedrag van de kapitaalparticipatie
Overwegende dat de commissie
van de Belgische Staat een loutere
bij beschikking van 4 februari 1987
schuldvordering van hem jegens de
heeft beslist : « Artikel 1 - De steun
vennootschap onder akkoord is gete bedrag van 9,085 miljard Belgiworden >>;
sche frank waarop de brieven van
de Belgische Regering van 19 juli
Overwegende dat, wanneer de
1984 en van 29 juli 1985 betrekking
Commissie van de Europese Gehebben en die met schending van de
meenschappen aan de Belgische
bepalingen van artikel 93, lid 3, van
Staat heeft bevolen dat hij de
het E.E.G.-Verdrag werd toegekend
staatssteun in de vorm van een kaaan een Belgische onderneming die
pitaalparticipatie bij wege van testalen buizen produceert, is onwetrugvordering zou intrekken, op
tig. Ingevolge de artikelen 92 van
grond dat de steunmaatregel ingehet E.E.G.-Verdrag zijn die steunvolge artikel 92 van het E.E.G.-Vermaatregelen bovendien niet te verdrag niet te verenigen was met de
enigen met de gemeenschappelijke
gemeenschappelijke markt en dat
markt. De steun aan die ondernede procedure van artikel 93, lid 3,
ming ten bedrage van 3,010 miljard
van dat verdrag niet is in acht genaBelgische frank in totaal, waarop de
men, moet worden aangenomen dat
brief van de Belgische regering van
de inschrijving en de volstorting van
6 juni 1986 betrekking heeft, is
de kapitaalinbreng een ongeoorloofkrachtens artikel 92 van het E.E.G.de oorzaak hebben; dat om die reVerdrag niet te verenigen met
den de inbreng volstrekt nietig is en
de gemeenschappelijke markt. De
eiser dan ook terugbetaling daarvan
steunmaatregelen zijn bovendien
kan vorderen;
onwettig ten belope van 2,510 milj ard Belgische frank, op grond dat
Dat het arrest aan eiser het recht
zij ten belope van dat bedrag zijn
ontzegt om de onrechtmatige intoegepast met schending van de bebrengen bij wege van inschrijving
palingen van artikel 93, lid 3, van
in het niet bevoorrecht passief van
het E.E.G.-Verdrag. Belgie is verhet gerechtelijk akkoord van de venplicht om de in voormeld artikel benootschap Tubemeuse terug te vordoelde steun bij wege van terugvorderen, de gevolgen miskent van de
dering in te trekken »; dat het
volstrekte nietigheid van die inbrenberoep van eiser v66r het Hof van
gen en de in het middel aangewezen
Justitie van de Europese Gemeenbepalingen schendt;
schappen bij arrest van 21 maart
1990 is afgewezen;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het 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.
18 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvooritter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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heid van de onteigening (1). (Artt. 7 en
8, eerste en tweede lid, Onteigenings-

wet.)
2° De eiser heeft het recht in de memo-

rie tot staving van zijn cassatieberoep
de eventuele bezwaren over de ontvankelijkheid van dat beroep te betwisten
(2). (Impliciet.)
3° Wanneer de eiser op de eventuele be-

zwaren over de ontvankelijkheid van
zijn cassatieberoep, in de tot staving
ingediende memorie betoogt dat valgens 's Hots uitlegging van de artt. 7
en 8 Onteigeningswet, deze artikelen
de artt. 6 en 6bis Gw. schenden, dient
het Hoi van Cassatie het Arbitragehof
te verzoeken bij wijze van prejudiciele
beslissing op die vraag uitspraak te
doen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(DAVID T. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LA VALORISATION DE L'EAU; ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA VALORISATION DE L'EAU T. DAVID)
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ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 9235-9316)

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - ART. 8,
TWEEDE LID, ONTEIGENINGSWET - VONNIS
NIET VATBAAR VOOR BEROEP - BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - RECHT VAN DE ElSER OM IN
DE TOT STAVING VAN HET CASSATIEBEROEP
INGEDIENDE MEMORIE EVENTUELE BEZWAREN OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET
BEROEP TE BETWISTEN.

3° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN.

1° Art. 8, tweede lid, Onteigeningswet

volgens hetwelk een vonnis waarbij
het verzoek van de onteigenaar wordt
ingewilligd, niet vatbaar is voor beroep, is niet alleen toepasselijk op de
beschikking van het vonnis tot vaststellingen van de provisionele vergoedingen, maar oak op de beschikkingen
inzake de regelmatigheid en de wettig-

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 november 1990 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Marche-en-Famenne;
Overwegende dat de op de algemene rol onder de nrs. 9235 en 9316
ingeschreven voorzieningen gericht
zijn tegen hetzelfde arrest; dat er
grand bestaat tot voeging;
Over het door verweerster tegen
de voorziening van David Etienne
aangevoerde middel van niet-ont(1) Zie Cass., 20 juni 1985, A.R. nr. 7260
(A.C., 1984-85, nr. 637) en 7 dec. 1990, A.R. nr.
6337 (A.C., 1990-91, nr. 18) met cone!. adv.-gen.
du Jardin.
·
(2) Zie de noot van de proc.-gen. P. Leclercq,
bij Cass., 8 mei 1930 (Bull. en Pas., 1930, p. 202
e.v. inz. p. 204). R.P.D.B., v" Pourvoi en matiere civile, nr. 307, Gerechtelijk Recht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, art. 1094 (F. Dumon),
nr. 4.
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vankelijkheid volgens hetwelk eiser
tegen het bestreden vonnis geen
cassatieberoep kan instellen :
Overwegende dat het cassatieberoep gericht is tegen het bestreden
vonnis dat, met wijziging van het
vonnis van de vrederechter, beslist
dat « het algemeen nut voorhanden
was » en dat « het onteigeningsbesluit regelmatig is genomen door de
" ministre des pouvoirs locaux des
travaux subsidies et de l'eau pour la
Region wallonne" »;
Overwegende dat krachtens artikel 7 van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening
ten algemenen nutte de rechter
« oordeelt of de vordering regelmatig is ingesteld, de door de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld
zijn en het plan van de grondinnemingen van toepassing is op het
goed waarvan de onteigening wordt
gevorderd »; dat artikel 7, derde lid,
bepaalt dat tegen het vonnis waarbij
de rechter de vordering van de onteigenaar afwijst hoger beroep kan
worden ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak;
Overwegende dat artikel 8, eerste
lid, van die wet bepaalt dat de rechter, wanneer hij het verzoek van de
onteigenaar inwilligt, in hetzelfde
vonnis, bij wijze van ruwe schatting,
het bedrag bepaalt van de door de
onteigenaar verschuldigde provisionele vergoedingen; dat luidens het
tweede lid van dat artikel « dit vonnis niet vatbaar is voor beroep »;
Dat laatstgenoemde bepaling niet
alleen van toepassing is op het vonnis in zoverre dit het bedrag van de
provisionele vergoedingen vaststelt,
doch ook op het vonnis, in zoverre
het uitspraak doet over de regelmatigheid en de wettigheid van de onteigening;
Overwegende dat de eiser David
Etienne van oordeel is dat die artikelen, volgens de eraan door het
Hof gegeven uitlegging, de artikelen
6 en 6bis van de Grondwet schenden, in zoverre zij hem verbieden
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cassatieberoep in te stellen tegen de
beslissing van de rechtbank van eerste aanleg tot wijziging van het vonnis van de vrederechter waarbij
wordt beslist dat er geen grond bestaat om de onteigening te vorderen,
terwijl, krachtens diezelfde bepalingen, de onteigenaar wel cassatieberoep kan instellen tegen de beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over de wettigheid van de
onteigening;
Overwegende dat krachtens artikel 26 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof,
het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciiHe beslissing, bij wege van arresten uitspraak doet op vragen omtrent onder meer de schending door
een wet van de artikelen 6 en 6bis
van de Grondwet;

Om die redenen, voegt de voorzieningen, die onder de nrs. 9235 en
9316 op de algemene rol zijn ingeschreven, schort elke verdere beslissing op tot het Arbitragehof, bij wijze van prejudicii:He beslissing, uitspraak zal hebben gedaan op de
volgende vraag : zijn de artikelen 7
en 8 van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening
ten algemenen nutte in strijd met
de artikelen 6 en/of 6bis van de
Grondwet, in zoverre die wetsbepalingen de onteigende verbieden cassatieberoep in te stellen tegen dat
vonnis dat, op het hoger beroep van
de onteigenaar, het vonnis van de
vrederechter wijzigt waarbij wordt
beslist dat er geen grond bestaat om
de onteigening te vorderen.
18 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Delahaye en De Bruyn.
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING - ART. 465,
EERSTE LID, W.KH.- VONNIS TER ZAKE VAN
FAILLISSEMENT - BEGRIP.

In de zin van art. 465, eerste lid, W.Kh.,
moet onder « ieder vonnis dat ter zake
van faillissement wordt gewezen »,
worden verstaan onder meer ieder
vonnis dat uitspraak doet over vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en waarvan
de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het
stelsel van het faillissement beheerst;
de in dat artikel bedoelde korte termijn van hager beroep, is niet van toepassing op de vonnissen die uitspraak
doen over een vraag die, oak al belangt ze de gezamenlijke schuldeisers
aan, een andere oorzaak heeft dan het
faillissement, zodat zij geen enkel juridisch gevolg heeft voor de oplossing
van het geschil (1).
(RIKKERS T. IDE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9248)

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

Over het middel: schending van de artikelen 2, 574, 2°, 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, 20, 5° van de Hypotheekwet
van 16 december 1851, 465, 546 van de
wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat het tussen de vereffenaar van de aankopende
vennootschap Isobelec en verweerder,
(1) Zie Cass., 20 mei 1926 (Bull. en Pas.,
1926, I, 383), 11 jan. 1988, A.R. nr. 7756 (A.C.,
1987-88, nr. 286), en 14 feb. 1991, A.R. nr. 8775
(ibid., 1990-91, nr. 318).
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niet-betaalde verkoper van machines, bestaande geschil, dat was gebracht voor
de rechtbank die het bestreden vonnis
had gewezen, liep over de vraag of de
schuldvordering van laatstgenoemde al
dan niet bevoorrecht was en, meer bepaald, over de vraag of de termijn van
vijftien dagen waarbinnen verweerder,
krachtens artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet, zijn factuur ter griffie van de
rechtbank van koophandel moet neerleggen om zijn voorrecht te behouden in
het in die wetsbepaling bedoelde geval
dat de verkochte goederen onroerend
zijn geworden, al dan niet kon worden
verlengd overeenkomstig de artikelen 48
en volgende van het Gerechtelijk Wethoek en vooraf artikel 53 van dat wethoek; dat de rechtbank van dit geschil
kennis had genomen, nadat op 1 oktober
1982 besloten was tot de invereffeningstelling van de vennootschap Isobelec,
die de machines had aangekocht, en op
een tijdstip waarop die vennootschap
nog altijd in vereffening was; dat die
kennisneming geschiedde op grond van
een proces-verbaal van vrijwillige verschijning d.d. 6 oktober 1983; dat de vennootschap Isobelec die de machines gekocht had, was failliet verklaard op 28
maart 1984, dus na de datum waarop de
rechtbank kennis had genomen van het
geschil ingevolge voornoemd proces-verbaal van verschijning, doch vooraleer zij
over dat geschil uitspraak had gedaan;
dat het arrest uitspraak moest doen over
de ontvankelijkheid van het hoger beroep, dat eiser op 7 januari 1986 had ingesteld tegen het op 9 oktober 1985 gewezen en op 9 december 1985 betekende
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Luik, waarbij was beslist dat de
door artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet
voorgeschreven termijn van vijftien dagen onderworpen was aan de toepassing
van de artikelen 48 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek en dat de schuldvordering van verweerder, met toepassing van de artikelen 20, 5°, van de Hypotheekwet en 546 van het << Gerechtelijk
Wetboek » (sic) zou opgenomen worden
in het bevoorrecht passief van het faillissement; dat het arrest het hoger beroep
van eiser niet ontvankelijk verklaart op
grond « ... dat artikel 20, 5° van de Hypotheekwet waarover het debat wordt gevoerd, is aangevuld bij de wet van 29 juli
1957 die eveneens bepaalt dat het voorrecht behouden blijft in geval van faillissement, voor zover dezelfde formaliteiten
zijn vervuld (artikel 546 van de Faillissementswet); ... dat ten gevolge van de fail-
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lietverklaring de vraag betreffende het
door (verweerder) voor zich opgeeiste
voorrecht vanaf dat ogenblik moet worden beslecht op grond van artikel 546;
dat een op grond van dat artikel van de
Faillissementswet gewezen beslissing
een vonnis ter zake van faillissement is,
als bedoeld in artikel 465 van de Faillissementswet; dat het geschil over het al
dan niet bevoorrecht karakter van de
schuldvordering weliswaar was ontstaan
v66r de faillietverklaring, maar dat deze
rechtstreekse gevolgen heeft voor de beslechting van dat geschil, waarover zonder een bijzonder bepaling van de Faillissementswet geen uitspraak kan worden gedaan; dat het hoger beroep, nu het
niet is ingesteld binnen 15 dagen te rekenen van de betekening van het vonnis,
zoals artikel 465 van de Faillissementswet voorschrijft voor de vonnissen gewezen ter zake van faillissement, niet ontvankelijk is »,

terwijl, ...
tweede onderdeel, krachtens artikel
1051 van het Gerechtelijk Wetboek, dat
krachtens artikel 2 van dat wetboek van
toepassing is op alle rechtsplegingen, de
termijn van hoger beroep een maand is,
te rekenen van de betekening van het
vonnis; de appeltermijn van vijftien dagen te rekenen van de betekening, bedoeld in artikel 465 van de Faillissementswet waarvan het arrest toepassing
maakt, enkel geldt voor de vonnissen die
zijn gewezen ter zake van faillissement;
genoemd artikel 465 van de Faillissementswet afwijkt van de gemeenrechtelijke regel van genoemd artikel 1051 van
het Gerechtelijk Wetboek en eng moet
worden uitgelegd; enkel het vonnis dat
uitspraak doet over vorderingen of geschillen, rechtstreeks ontstaan uit het
faillissement en waarvan de gegevens
voor de oplossing zich bevinden in het
bijzonder recht dat het stelsel van het
faillissement beheerst, als een vonnis ter
zake van faillissement mag worden aangemerkt; het in het midden opgeworpen
geschil, dat was gebracht voor de rechtbank die het bestreden vonnis had gewezen, wel v66r doch niet uit het faillissement was ontstaan; dat geschil was
ontstaan uit de invereffeningstelling van
de vennootschap Isobelec, koper van de
machines, en uit het feit dat de door verweerder aan die vennootschap verkochte
en niet betaalde machine onroerend was
geworden, die v66r het faillissement en
los daarvan plaatshadden; de gegevens
voor de oplossing van dat geschil voor
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het overige zich bevonden in de regeling
van artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet,
dat enkel betrekking heeft op de formaliteiten, die de niet betaalde verkoper van
machines moet vervullen om zijn voorrecht te behouden in het geval dat het
verkochte goed onroerend wordt; dat artikel geen verband houdt met het bijzonder recht inzake het stelsel van het faillissement en moet worden onderscheiden
van de in artikel 546 van de Faillissementswet vervatte regeling, die enkel betrekking heeft op de formaliteiten die de
verkoper moet vervullen om zijn voorrecht te behouden in geval van faillissement; het bestreden vonnis van 9 oktober 1985 van de rechtbank van koophandel dus geen vonnis ter zake van faillissement was in de zin van artikel 465 van
de Faillissementswet; het arrest bijgevolg, nu het op de in het middel aangegeven gronden het hoger beroep, dat eiser overeenkomstig artikel 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek had ingesteld binnen de termijn van een maand, niet ontvankelijk verklaart omdat het was ingesteld buiten de bij artikel 465 van de
Faillissementswet voorgeschreven termijn van vijftien dagen, alle in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt
en de beslissing niet naar recht verantwoordt;

derde onderdeel, het geschil over de
opneming van een schuldvordering in
het passief van een faillissement niet
noodzakelijk verband houdt met het faillissement en de termijn van artikel 1051
van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, wanneer het geschil hoofdzakelijk is gegrond op een oorzaak, die
geen verband houdt met het faillissement, en enkel op bijkomstige wijze met
de staat van faillissement; ook al wordt
het in het middel bedoelde geschil, dat is
gebracht voor de rechtbank die het beroepen vonnis heeft gewezen, hoewel het
is ontstaan voor de faillietverklaring en
niet uit het faillissement, doch uit de invereffeningstelling van de vennootschap
Isobelec en de onroerendmaking van de
door verweerder verkochte en niet betaalde machine, die v66r het faillissement en los daarvan plaatshadden, maar
die hebben geleid tot het beroepen vonnis dat is uitgesproken na de faillietverklaring, aangemerkt als een geschil, dat
hoofdzakelijk gegrond is op een oorzaak
die geen verband houdt met het faillissement en slechts op bijkomstige wijze
met de staat van faillissement, daaruit
echter volgt dat de bij artikel 1051 van
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het Gerechtelijk Wetboek voorgeschrevan de Faillissementswet; het arrest bijven termijn van een maand van toepasgevolg, nu het op de in het middel aansing was op het hoger beroep tegen het
gegeven gronden het hoger beroep, dat
over zodanig geschil gewezen vonnis van
eiser had ingesteld binnen de bij artikel
9 oktober 1985, en niet de termijn van
1051 van het Gerechtelijk Wetboek bevijftien dagen waarvan sprake is in artipaalde termijn van een maand, niet ontkel 465 van de Faillissementswet; het arvankelijk verklaart, omdat het was ingerest bijgevolg, nu het op de in het midsteld buiten de door artikel 465 van de
del aangegeven gronden het door eiser
Faillissementswet voorgeschreven terbinnen de termijn van een maand ingemijn van vijftien dagen, aile in het midstelde hoger beroep niet ontvankelijk
del aangewezen wetsbepalingen schendt
verklaart, omdat het is ingesteld buiten
en de beslissingen niet naar recht verde bij artikel 465 van de Faillissementsantwoordt:
wet bepaalde termijn van vijftien dagen,
alle in dat middel aangegeven wetsbepaWat het tweede, derde en vierde
lingen schendt en de beslissing niet naar
onderdeel ::;amen betreft :
recht verantwoordt;
Overwegende dat uit het arrest
vierde onderdeel, ook al neemt men
aan dat, aangezien de faillietverklaring
blijkt dat het geschil voor de feitenheeft plaatsgehad nadat het geschil over
rechter betrekking had op de berehet behoud van het voorrecht van verkening van de termijn, die door artiweerder, gelet op de omstandigheid dat
kel 20, 5°, van de wet van 16
de verkochte machine onroerend gewordecember 1851 en artikel 546 van
den is, was gebracht voor de rechtbank
het Wetboek van Koophandel wordt
die het bestreden vonnis had gewezen,
doch voordat dit was uitgesproken, de i voorgeschreven voor de neerlegging
van de factuur tot vaststelling van
gegevens voor de oplossing van dat gede verkoop van bedrijfsuitrustingsschil zich vanaf dat ogenblik bevonden
in het bijzonder recht dat het stelsel van
materieel;
het faillissement beheerst en meer beOverwegende dat luidens artikel
paald in artikel 546 van de Faillisse- ' 465, eerste lid, van het Wetboek van
mentswet, daaruit echter n.iet volgt dat
Koophandel de termijn voor het inhet beroepen vonnis een vonnis ter zake
van faillissement is als bedoeld in artikel ' stellen van hoger beroep tegen ieder
vonnis ter zake van faillissement
465 van de Faillissementswet; opdat er
wettelijk sprake zou kunn.en zijn van
vijftien dagen bedraagt, te rekenen
een vonnis ter zake van faillissement, in
van de betekening;
de zin van die bepaling, aan twee voorOverwegende dat het arrest het
waarden te zamen meet zijn voldaan,
hoger beroep van eiser op grond
namelijk dat het bij het vonnis beslechte
van die wetsbepaling laattijdig en
geschil rechtstreeks is ontstaan uit het
dus niet ontvankelijk verklaart;
faillissement en dat de gegevens voor de
oplossing van dat geschil zich bevinden
Overwegende dat onder « ieder
in het bijzon.der recht dat het stelsel van
vonnis dat ter zake van faillissement
het faillissement beheerst; het in het
wordt gewezen » in de zin van de
middel bedoelde geschil, dat is gebracht
bovengenoemde bepaling moet worvoor de rechtbank die het beroepen vonnis heeft gewezen, te dezen was ontden verstaan onder meer ieder vonstaan v66r en niet uit het faillissement;
nis dat uitspraak doet over vorderindat geschil was ontstaan uit de invereffegen en geschillen rechtstreeks ontningstelling van de aankopende vennootstaan uit het faillissement en waarschap Isobelec en uit de onroerendmavan de gegevens voor de oplossing
king van de niet betaalde machine die
zich bevinden in het bijzonder recht
verweerder aan de vennootschap had
dat het stelsel van het faillissement
verkocht, die beide voor het faillissement
beheerst;
en los daarvan plaatshadden; een van de
wettelijke vereisten om een vonnis te beOverwegende dat de korte termijn
schouwen als een vonnis ter zake van
voor
hoger beroep, als bedoeld in
faillissement derhalve ontbreekt in het
het bovenvermelde artikel 465, niet
beroepen vonnis van 9 oktober 1985; dat
van toepassing is op de vonnissen
vonnis dus geen vonnis ter zake van faildie, zoals te dezen, uitspraak doen
lissement is, in de zin van artikel 465
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over een vraag die, ook al belangt
ze de gezamenlijke schuldeisers
aan, een andere oorzaak heeft dan
het faillissement, zodat zij geen enkel juridisch gevolg heeft voor de
oplossing van het geschil;
Dat het hof van beroep dus niet
wettig kon beslissen dat de termijn
voor hoger beroep de termijn van
artikel 465 van het Wetboek van
Koophandel was en niet de gewone
termijn van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat die onderdelen gegrond zijn;
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3° BEROEPSGEHEIM -

MEDISCH GEHEIM - ORDE VAN GENEESHEREN - TUCHTRECHTELIJKE OVERHEID - OVERLEGGING
VAN STUKKEN - WEIGERING - TOEZICHT
VAN DE RECHTER.

1° en 2° De verplichting tot geheimhou-

ding waartoe de ]eden van de provinciale raden, van de raden van beroep en
van de nationale raad van de Orde van
Geneesheren krachtens art. 30 Artsenwet gelwuden zijn, raald de openbare
orde en berust onder meer op het vereiste dat ten voile zekerheid wordt verleend aan hen door wie ze in vertrouwen zijn genomen over geheim te
houden feiten (1).
3° De rechter hoort op grond van de ge-

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 aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
18 juni 1992 - 1• kamer- Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Dassesse.

gevens van de zaak na te gaan of de
weigering van de raad van de Orde
van Geneesheren om voor het gerecht
de klachten over te leggen van een
partij tegen haar echtgenoot, geneesheer, gesteund is op de verplichting tot
geheimhouding dan wei of die weigering daarentegen het gel1eim niet afwendt van het b1j z1jn instelling beoogde doe] (2).
(ORDE VAN GENEESHEREN T. M ... , D... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9289)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1991 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant gewezen;
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18 juni 1992

1° BEROEPSGEHEIM -

MEDISCH GEHEIM - ORDE VAN GENEESHEREN - VERPLICHTING TOT GEHEIMHOUDING - AARD GRONDSLAG.

Over het middel : schending van de artikelen 6.2° en 30 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, 458 van
het Strafwetboek, 877 en 879 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de provinciale raad van de Orde van Geneesheren van Luik beveelt de eensluidend verklaarde afschriften van de tekst van de
twee klachten van zijn echtgenote, verweerster, tegen de huidige verweerder
ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dinant neer te leggen, op
grond : « ••• dat de regels tot organisatie

2° GENEESKUNDE -

ORDEN ORDE
VAN GENEESHEREN - BEROEPSGEHEIM
VERPLICHTING TOT GEHEIMHOUD!NG AARD - GRONDSLAG.

(1) en (2) Cass., 20 maart 1989, A.R. nr. 8130
(A.C., 1988-89, nr. 409).
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van de raad van de Orde, als vastgelegd
bij het koninklijk besluit van 6 februari
1970, weliswaar het begrip beroepsgeheim hanteren, maar tach moet worden
beklemtoond dat de bestaansreden van
dat geheim aileen ligt in de bescherming
van degene tegen wie de tuchtprocedure
is gericht; dat de opheffing van dat geheim, als zij door de betrokkene zelf in
zijn belang tot staving van zijn stelling
in een burgerrechtelijke vordering wordt
gevraagd, redelijkerwijze niet kan worden geweigerd, vooral omdat daardoor
geenszins het geheim krakter van de debatten en van de beraadslaging in het
gedrang komt dat in een dergelijke omstandigheid onaangetast moet blijven; de
beoordeling van het eventuele lasterlijk
karakter van de twee klachten van (verweerster) vereist derhalve dat de overlegging van de tekst ervan wordt bevolen »;
terwijl, eerste onderdeel, artikel 30 van
het voornoemd koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 bepaalt dat de leden van de provinciale raden en « aile
personen » die, in welke hoedanigheid
ook, deelnemen aan de werking van de
Orde der Geneesheren, door het beroepsgeheim zijn gebonden in aile zaken
waarvan zij kennis hebben gekregen bij
of ter gelegenheid van de uitoefening
van hun ambt; die bepaling aileen de bewoordingen herhaalt, ter attentie van de
leden van de raden van de Orde van Geneesheren, van artikel 458 van het Strafwetboek luidens hetwelk onder meer geneesheren en aile andere pesonen die uit
hoofde van hun staat of beroep kennis
dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten
het geval dat zij geroepen worden om in
recht getuigenis af te leggen en buiten
het geval dat de wet hen verplicht die
geheimen bekend te maken, worden gestraft; uit die bepalingen volgt dat aile
feiten en stukken die ter kennis worden
gebracht van de !eden van de provinciale
raden van de Orde van Geneesheren wegens hun hoedanigheid als !eden van een
rechtscollege van de orde, bij of ter gelegenheid van zaken die door dat rechtscoilege worden behandeld, door het beroepsgeheim zijn gedekt; het beroepsgeheim immers niet aileen geldt voor de
geneesheer tegen wie een tuchtprocedure is ingesteld, maar ook voor de personen die vertrouwelijke mededelingen
doen aan de rechtscoileges van de orde
en voor de !eden zelf van die rechtscoileges, ongeacht of ze geneesheren zijn, wegens de tuchtrechtelijke taken waarmee

Nr. 549

ze zijn belast; het bovendien een voorwaarde is voor de goede werking van en
het vertrouwen in het rechtscoilege van
de orde; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis niet zonder schending van de in
de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen, inzonderheid artikel
30 van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967, kan beslissen dat het
beroepsgeheim waardoor de !eden van
provinciale raden van de Orde van Geneesheren zijn gebonden aileen de bescherming beoogt van degene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd en, om die
reden, de provinciale raad van Luik van
de Orde van Geneesheren bevelen de
eensluidend verklaarde afschriften van
de litigieuze klachten neer te leggen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 30 van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren bepaalt dat de leden van de provinciale raden, van
de raden van beroep en van de nationale raad door het beroepsgeheim
zijn gebonden in alle zaken waarvan zij kennis hebben gekregen bij
of ter gelegenheid van de uitoefening van hun ambt en dat de schending van dit geheim wordt bestraft
overeenkomstig artikel 458 van het
Strafwetboek;
Dat die verplichting van openbare
orde inzonderheid berust op de
noodzaak om degenen die hen vertrouwelijk mededelingen kunnen
doen over feiten die geheim moeten
blijven, volledige veiligheid te waarborgen;
Dat het aan de rechter staat om,
op grond van de specifieke gegevens
van de zaak, na te gaan of de weigering van de raad van de Orde om de
verweersters klachten tegen haar
echtgenoot, geneesheer, over te leggen op een dergelijke verplichting
berust dan wel of, integendeel, die
weigering het geheim niet afwendt
van het bij de instelling ervan beoogde oogmerk;
Dat het bestreden vonnis, door de
overlegging te bevelen van de klachten van verweerster tegen verweer-
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der op grond dat << de regels tot organisatie van de raad van de Orde,
als vastgelegd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1970, weliswaar
het begrip beroepsgeheim hanteren,
maar toch moet worden beklemtoond dat de bestaansreden van dat
geheim aileen ligt in de bescherming van degene tegen wie de
tuchtprocedure is gericht; dat (... )
laatstgenoemde zelf de opheffing
van dat geheim vraagt en dat in zijn
eigen belang », zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

1° In burgerlijke zaken is niet ontvanke-

Jijk het cassatieberoep tot staving
waarvan de eiser geen middel aanvoert (1). (Art. 1080 Ger.W.)
2° Het woord

« verzekeraar » in art. 1,
eerste lid, Verzekeringswet kan enkel
doelen op een persoon wiens beroep
erin bestaat verzekeringsovereenkomsten af te sluiten (2).

(ENTRAIDE SERVICES ET CONSEILS V.Z.W.,
URBAINE U.A.P. N.V. T. ROUSSELET)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9349)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;

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 Namen.

A. In zoverre de voorziening is ingesteld in naam van de naamloze
vennootschap Urbaine U.A.P.:

Over het ambtshalve door het
openbaar ministerie tegen de voorziening opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid, waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven, en hierin bestaande dat de
naamloze vennootschap Urbaine
U.A.P. geen middel aanvoert:
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de beroepen beslissing, de vrijwillige tussenkomst van
eiseres en haar tegenvordering afwijst;

18 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

(1) Cass., 15 feb. 1988, A.R. nr. 7895 (A.C.,
1987-88, nr. 364).
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1° VOORZIENING

18 juni 1992

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN- VORM- GROND VAN
NJET.QNTVANKELIJKHEID - GEEN AANVOERING VAN EEN MIDDEL.

20 VERZEKERING -
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VERZEKERAAR -

ALGEMENE REGELS
BEGRIP.

I

(2) Zie J.L. FAGNART, << Ex. jurisp. Les assurances terrestres "• R. C.J.B., 1991, biz. 697,
nr. 7; R.F. FEYAERTS en J. ERNAULT, << Traite
general des assurances terrestres ,,, Novelles,
Droit commercial, V, dl. I, nr. 358 e.v., inz.,
376; M. FoNTAINE, Droit des assurances, biz. 53
tot 56; P. LALOUX, Traite des assurances terrestres, nrs. 11 e.v. inz. nr. 13; F. MoNETTE, A. DE
VILLE en R. ANDRE, Traite des assurances terrestres, I, nrs. 25 en 26; J. VAN RYN en J. HEENEN, P1·incipes de droit commercial, IV, 1e
uitg. nr. 2406, Rep. Dalloz, Droit civil, v" Assurances terrestres, nr. 1 e.v.
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Overwegende dat de naamloze
vennootschap Urbaine U.A.P. geen
middel aanvoert tot staving van
haar voorziening;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
B. In zoverre de voorziening door
de v.z.w. « Entraide, Services et Conseils » is ingesteld :
Over het middel: schending van artikel 1 van de wet op de verzekeringen
van 11 juni 1874,
doordat het arrest, met bevestiging
van aile beschikkingen van het beroepen
vonnis, en inzonderheid in zoverre het
« de hoofdvordering gegrond verklaart »
en « beslist dat de litigieuze collectieve
overeenkomst inzake ziekte en invaliditeit uit 1978 tussen (verweerder) en (eiseres) Entraide Services et Conseils, ':olledige uitwerking zal krijgen », het m1ddel
afwijst waarin de eiseressen in hun appelconclusie hebben aangevoerd dat de
litigieuze overeenkomst een verzekeringsovereenkomst was in de zin van artikel 1 van de in het middel aangewezen
wet van 11 juni 1874, en dat die overeenkomst nietig is omdat eiser wist dat hij
ernstig ziek was op het tijdstip dat de
overeenkomst werd gesloten, nu het feit
dat verweerder nagelaten heeft de verzekeraar op de hoogte te bren~en van di~
ziekte een verwijzing in de zm van artlkel 9 van dezelfde wet uitmaakt, en die
beslissingen verantwoordt door de overweging dat, met betrekking tot de. omschrijving van de overeenkomst, « mt de ·
terminologie die zowel in de reklamefo~
ders als in de brieven van (de eerste elseres) aan haar leden wordt gebezi~d,
niets met zekerheid kan worden afgele1d;
dat (de eiseressen), om aan te tonen dat
de litigieuze overeenkomst een verzekeringsovereenkomst is, uitsluitend verwijzen naar de omschrijving in artikel 1
van de wet van 11 juni 1874, terwijl de
rechtsleer beklemtoont dat die omschrijving te bondig is; dat daarentegen blijkt
dat de verzekeringsovereenkomst een
" overeenkomst is waarbij een van beide
partijen, verzekeraar genaamd, zich_ uit
hoofde van zijn beroep ertoe verbmdt
om, met inachtneming van bepaalde
technische regels, een geldsom te betalen op het ogenblik dat zich e_en toekomstige en onzekere gebeurtems voordoet mits de andere partij, verzekeringnem~r genaamd, onmiddellijk een be-
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paald bedrag betaalt ", uit welke omschrijving de wezenlijke kenmerk~n v~n
de verzekeringsovereenkomst dmdehJk
blijken (... ); dat een van d': wezenlijke
kenmerken van de verzekermgsovereenkomst hierin bestaat dat de verzekeraar
een beroepsverzekeraar moet zijn, dat
wil zeggen dat hij dient te worden vertegenwoordigd door een technisch toegeruste verzekeringsonderneming; dat een
verzekeringsovereenkomst vereist dat de
persoon die de risico's te zijnen laste
neemt, dat gewoonlijk doet (... ); dat te
dezen dient te woren vastgesteld dat de
(eerste eiseres) geen verzekeraar is in de
vorenvermelde betekenis, dat zij zich
nimmer in die hoedanigheid aan haar leden heeft voorgesteld en dat zij, door
haar voorstellen tot aansluiting bij haar
collectieve overeenkomst, alleen het sociaal statuut van haar leden heeft willen
verbeteren » ... ; << dat (verweerders) handelwijze volledig in overeenstemming
was met de voorstellen van de (eerste eiseres), zonder dat laatstgenoemde kan
aanvoeren dat zij voor rekening van de
(tweede eiseres) optrad; dat uit h':t geheel van die gegevens en overwegmgen
volgt dat de overeenkomst van lidmaatschap tussen (verweerder) en de (eerste
eiseres) geen verzekeringsovereenkomst
is en dat de (eiseressen) bijgevolg artikel
9 van de wet van 11 juni 1874 niet kunnen aanvoeren >>,
terwijl de verzekering, ingevolge artikel 1 van de wet van 11 juni 1874, « een
overeenkomst is waarbij de verzekeraar
zich verbindt, tegen betaling van een
premie, de verzekerde schadeloos te stellen voor verlies of schade die deze zou
lijden ten gevolge van bepaalde toevallige of uit overmacht ontstane gebeurtenissen »; die bepaling geenszins als wezenlijk of kenmerkend bestanddeel van
de verzekeringsovereenkomst het feit
vermeldt dat de verzekeraar een beroepsverzekeraar moet zijn, zoals in het
arrest wordt gezegd; het arrest, door te
beslissen dat de litigieuze overeenkomst
geen verzekeringsovereenkomst is, aileen op grand dat zij was gesloten door
de eerste eiseres die geen beroepsverzekeraar was bijgevolg artikel 1 van de in
het middel 'aangewezen wet van 11 juni
1874 schendt:

Overwegende dat artikel 1, eerste
lid, van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekeringen bepaalt dat de verzekering een overeenkomst is waarbij de verzekeraar zich verbindt, te-
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huurder; de daarvan afwijkende overeenkomsten zijn aangetast door een
relatieve nietigheid (1).

gen betaling van een premie, de
verzekerde schadeloos te stellen
voor verlies of schade die deze zou
lijden ten gevolge van bepaalde toevallige of uit overmacht ontstane gebeurtenissen;
Overwegende dat het begrip « verzekeraar » impliceert het ten laste
nemen en de compensatie van een
geheel van risico's, en dat die term
bijgevolg aileen kan slaan op een
persoon die beroepshalve verzekeringsovereenkomsten afsluit;
Dat het middel faalt naar recht;

(JACOBS E.A. T. HENDR!CKX)
ARREST

(A.R. nr. 7710)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 januari 1991 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven;
Over het middel, gesteld als volgt:
« schending van artikel 14, lid 1 van de

wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, vormend boek
III, titel VIII, hoofdstuk 2, afdeling IIbis
van het Burgerlijk Wetboek,

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

doordat de appelrechters het hager beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond verklaren en, met vernietiging van
18 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter
het beroepen vonnis, de oorspronkelijke
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvordering van eiseres, die ertoe strekte
voorzitter Gelijkluidende conclusie
te horen zeggen voor recht dat de aanvan de h. Janssens de Bisthoven, advovraag tot huurvernieuwing van 29 auguscaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.
tus 1988 niet voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 14 van de
wet van 30 april 1951, als ongegrond afwijst; het middel van eiseres dat verweerder geen geldige aanvraag tot huurhernieuwing deed nu de brief van 29
augustus 1988 niet de voorwaarden opgeeft waaronder hij bereid is de nieuwe
huur aan te gaan, noch vermeldt dat (eisers) geacht zullen worden met hernieuwing in te stemmen indien zij niet tijdig reageren in de vormen en op de marrier die artikel 14, lid 1, van de handelshuurwet voorschrijft, in het bestreden
Nr. 551
vonnis met de volgende overwegingen
wordt verworpen : " dat artikel 2 van de
overeenkomst onder meer bepaalt : ' na
het verstrijken van de negenjaarlijkse
1e F.AMER - 19 juni 1992
huurtermijn zal het huurcontract door de
huurder kunnen verlengd worden mits
daarvan kennis te geven door aangetekend schrijven binnen de termijn van 18
HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSmaanden ten hoogste en 15 maanden ten
HUUR- AARD VAN DE WETGEVING- HUURminste voor de vervaldag van dit conHERNIEUWING - ART. 14, EERSTE LID, HANtract'; dat, in tegenstelling met wat de
DELSHUURWET - DWINGENDE BEPALINGEN
eerste rechter daaromtrent zegt, de be- BETREKKELIJKE NIETIGHEID.
woordingen van deze clausule duidelijk
zijn; dat zij de huurder het recht geven
Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet dat
het contract te verlengen door daarvan
de vormvoorschriften regelt waaraan - - - - - - - - - - - - - - - - - - een aanvraag tot huurhernieuwing
moet voldoen, is de bepaling van dwin(1) Cass., 15 maart 1968 (A.C., 1968, 936) en
gend recht ten voordele van de ver18 april 1975 (ibid., 1975, 916).

I
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kennis te geven binnen een bepaalde termijn bij aangetekend schrijven; dat de
brief van 29 augustus 1988 van (verweerder) aan al die voorwaarden voldoet (... );
dat de wet toelaat een langere huurtermijn overeen te komen dan negen jaar;
dat de overeenkomst aan de huurder de
mogelijkheid geeft het oorspronkelijk
contract te verlengen door eenvoudige
kennisgeving; dat zulks heel wat anders
is dan de mogelijkheid voor de huurder
om huurhernieuwing aan te vragen zoals
voorzien in de wet; dat de bewoordingen
van het contract verschillend zijn van
deze gebruikt in de wet; dat het contract
immers voor de huurder de mogelijkheid
voorbehoudt om de huur op het einde
van de negenjarige termijn te verlengen,
mits eenvoudige kennisgeving binnen
een bepaalde termijn; dat de wet daarentegen het heeft over huurhernieuwing
die moet aangevraagd worden; dat een
aanvraag impliceert dat hernieuwing
kan geweigerd worden; dat het contract
tussen partijen geen mogelijkheid van
protest op de kennisgeving van verlenging voorziet; overwegende verder dat
partijen een handelshuurovereenkomst
afsloten; dat zij niet voorhouden of kunnen voorhouden vreemd te zijn aan de
wetgeving in verband met de handelshuur; dat (eisers) bovendien beroep deden op een notaris om de overeenkomst
op te stellen; dat ook de huurgelden via
de notaris moesten betaald worden; dat
(eisers) dan ook niet kunnen voorhouden
dat de mogelijkheid tot huurverlenging,
geformuleerd in artikel 2, eenvoudig verwijst naar artikel 14 van de handelshuurwet in verband met de huurhernieuwing; dat niet aileen andere bewoordingen worden gebruikt in het contract,
maar bovendien in de overeenkomst niet
verwezen wordt naar de wet en evenmin
is vermeld dat de kennisgeving moest
vermelden dat appellant de voorwaarden
van de nieuwe huur moest mededelen en
de verplichting voor (eiseres) binnen een
bepaalde tijd te reageren en dat zij zoniet zouden verondersteld worden akkoord te gaan met de voorwaarden van
(verweerder), dat de mogelijkheid tot
huurverlenging ten voordele van de
huurder voorzien in het contract, toegelaten is (en) (... ) voor de huurder gunstiger is dan de door de wet voorziene mogelijkheid van aanvraag tot huurhernieuwing (en) geen enkele wettelijke bepaling er zich tegen verzet dat de huur zou
verlengd worden zonder dat de procedure voorgeschreven in artikel 14 van de
huurhernieuwing zou gevolgd worden",
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terwijl, naar luid van artikel 14, lid 1
van de handelshuurwet, de huurder die
bij het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn het recht op hernieuwing van de handelshuurovereenkomst
verlangt uit te oefenen, zulks op straffe
van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter
kennis van de verhuurder moet brengen,
ten vroegste 18 maanden en ten laatste
15 maanden voor het eindigen van de lopende huur; de kennisgeving tevens op
straffe van nietigheid de voorwaarden
dient op te geven waaronder de huurder
bereid is om de nieuwe huur aan te gaan
en de vermelding dient te bevatten dat
de verhuurder geacht zal worden met de
hernieuwing van de huur onder voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen
drie maanden kennis geeft ofwel van
zijn met redenen omklede weigering van
hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde; deze bepalingen strekken tot bescherming van de verhuurder en, hoewel niet
van openbare orde, een gebiedend karakter hebben zodat de ervan afwijkende
overeenkomsten door relatieve nietigheid
zijn aangetast; de rechter derhalve een
overeenkomst volgens dewelke een huurder de huurovereenkomst kan verlengen,
zonder naleving van de op straffe van
nietigheid door artikel 14, lid 1 van de
handelshuurwet voorgeschreven vormen,
op verzoek van de verhuurder dient nietig te verklaren; uit de stukken waarop
Uw Hof vermag acht te slaan blijkt dat
tussen de partijen niet werd betwist dat
verweerder in zijn brief van 29 augustus
1988 niet de voorwaarden had opgegeven
waaronder hij bereid was de nieuwe
huur aan te gaan, noch had vermeld dat
eisers geacht zullen worden met de hernieuwing in te stemmen indien zij niet
tijdig reageren in de vormen en op de
manier die artikel 14, lid van de handelshuurwet voorschrijft; de appelrechters
derhalve niet zonder schending van deze
bepaling kunnen beslissen dat de tussen
de partijen tot stand gekomen handelshuurovereenkomst met een nieuwe termijn van negen jaar wordt verlengd onder de bestaande voorwaarden, op grand
van de overweging dat de overeenkomst
tussen de partijen "de mogelijkheid tot
huurverlening ten voordele van de huurder " toelaat zonder inachtneming van de
procedure voorgeschreven door vorenvermelde wettelijke bepaling, en deze overeenkomst uitwerking moet krijgen nu zij
gunstiger is voor de huurder dan de wet-
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Overwegende dat de appelrechters
vaststellen: dat de partijen op 29 december 1979 een handelshuurovereenkomst afsloten waarvan artikel 2
bepaalt: « Na het verstrijken van de
negenjaarlijkse huurtermijn zal het
huurcontract door de huurder kunnen verlengd worden, mits daarvan
kennis te geven door aangetekend
schrijven binnen de termijn van 18
maanden ten hoogste en 15 maanden ten minste voor de vervaldag
van dit contract », dat verweerder,
overeenkomstig dit beding, van zijn
wil tot verlenging met negen jaar
kennis heeft gegeven bij aangetekende brief gericht aan de eiser
Louis Mafrans;
Overwegende dat artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt hoe de huurder, bij het verstrijken van de huurtijd, zijn principieel recht op huurvernieuwing vermag uit te oefenen; dat die bepaling
van dwingend recht is ten voordele
van de verhuurder, en deze daarvan
niet vooraf, dit is v66r de wettelijke
termijn om de huurvernieuwing aan
te vragen, afstand kan doen, dat een
•overeenkomst die van tevoren van
voornoemd artikel 14, eerste lid, af·wijkt, door een relatieve nietigheid
is aangetast;
Overwegende dat het beding van
een handelshuurovereenkomst dat
de huurder het recht geeft om na
het verstrijken van de overeengekomen huurtijd van negen jaar de
huurovereenkomst door een eenzijdige wilsuiting te verlengen, strijdig
is met het bepaalde in artikel 14,
eerste lid, van de Handelshuurwet;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de eisers de nietigheid van artikel 2 van de handelshuurovereenkomst van 29 december
1979 hebben ingeroepen; dat het beslist dat de handelshuurovereenkomst met negen jaar wordt verlengd tot 30 november 1998, op
grand dat voornoemd artikel 2 verweerder het recht lweft gegeven om

bij het verstrijken van de oorspr~?-
kelijk overeengekomen huurtermiJn
van negen jaar de huurovereenkomst te verlengen, mits van zijn
wil kennis te geven;
Dat het bestreden vonnis aldus artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behoudens in zoverre
dit het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, zitting
houdende in hager beroep.
19 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Biitzler.
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BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - RECHTSOPVOLGING VAN DE
STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - INSTELLING VAN DE VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID.

3° GEMEENSCHAP,

GEWEST
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4° RECHT VAN VERDEDIGING -

AL-

GEMEEN RECHTSBEGINSEL.
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door voornoemde Financieringswet
1989, volgt dat de bevoegdheid die inzake rijkscomptabiliteit toekwam aan
de minister van Financien, overgegaan
is op het lid van de Executieve 1ran de
Gemeenschappen en de Gewesten dat
bevoegd is voor de financien, in zoverre die financien betrekldng hebben op
de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegekende bevoegdheden (3).
4° Het recht van verdediging is een alge-

meen rechtsbeginsel dat voor aile gerechten geldt, ook als de ·wetgever de
uitoefening ervan niet of slechts ten
dele heeft geregeld.

5° REKENHOF

GRONDWETTELIJKE
OPDRACHT - VEROORDELING VAN REKENPLICHTIGE - RECHT VAN VERDEDIGING
DRAAGWIJDTE.

6° RECHT VAN VERDEDIGING -

REKENHOF - PROCEDURE - VEROORDELING
VAN REKENPLICHTIGE - DRAAGWIJDTE.

1° Uit de onderlinge samenhang van de
artt. 59bis, § 2, eerste lid, 2", § 6, eerste
lid, en § 8, tweede lid, Gw., 61, § 1, eer-

ste lid, Financieringswet 16 jan. 1989
en 91bis, Bijzondere Wet 8 aug. 1980
volgt dat de Gemeenschappen vanaf 1
jan. 1989 de rechten en verplichtingen
van de Staat hebben overgenomen
welke betrekking hebben op de bevoegdheden die hun inzake onderwijs
door de Grondwet zijn toegekend, met
inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit de op die datum nog hangende gerechtelijke procedures (1).
2° Niet ontvankelijk is de voorziening in
cassatie, gericht tegen de Belgische
Staat, inzake onderwijsaangelegenheden sedert 1 jan. 1989, nu de Gemeenschappen de rechten en verplichtingen
van de Staat die voortkomen uit de
hangende procedures, hebben overgenomen (2).
3• Krachtens het bepaalde in al't. 52 Fi-

nancieringswet 16 jan. 1989 organiseren de Gemeenschappen en Gewesten
vanaf 1 jan. 1991 hun eigen thesaurie,
waarbij uit de artt. 50 en 71 \'an diezelfde wet en uit art. 13, §§ 2 en 5, Bijzondere Wet 8 aug. 1980, als gewijzigd
(1) (2} (3} en (4) Zie cone!. O.M

5° en 6° De veroordeling door ilet Rekenhof van een rekenplichtige tot betaling
van het ve1·schuldigde telwrt is met
miskenning van het recht van verdediging geschied, wanneer niet blijkt dat
de veroordeelde ervan in kennis is gesteld dat tegen hem een geding werd
gevoerd en evenmin blijkt dat hij ten
processe verweer heeft lmnnen voeren
(4).

(FAUT T. VLAAMSE GEMEENSCHAP E.A.)

Advocaat-generaal De Swaef heeft in
substantie gezegd:
1. Volgens de gegevens van deze zaak
was eiseres in cassatie rekenplichtige
van staatsdienst met afzonderlijk beheer
in de Rijksbasisschool te Galmaarden.
In de intendancegelden aldaar werd
voor de periode van 1 januari 1985 tot 31
mei 1987 een kastekort vastgesteld. Tijdens controles ter plaatse zou gebleken
zijn dat bepaalde sommen niet in o:r:tvangst werden geboekt, met name, ontvangen bedragen inzake intendancetickets en leerlingenvervoer.
2. In het bestreden arrest van 30 mei
1990 stelt het Rekenhof de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de Staat
en de rekenplichtige vast en verhoogt aldus in de eindrekening van eiseres de
ontvangsten met 878.859 fr. Laatstgenoemde wordt veroordeeld tot het betalen van dit bedrag aan de Schatkist, vermeerderd met de wettelijke interesten.
Deze beslissing wordt door eiseres voor
uw Hof bestreden, overeenkomsi.ig art.
13 wet 29 oktober 1846 op de inrichting
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van het Rekenhof. Het beroep in cassatie werd door eiseres, overeenkomstig
art. 1079 Ger.W., betekend aan :

1001

5. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de vice-eerste minister en minister van Economische Zaken en het
1° de Vlaamse Gemeenschap (gemeenPlan, tevens belast met de Herstructureschapsminister van Onderwijs), verweerring van het Ministerie van Onderwijs,
ster in cassatie, voor zoveel als nodig opwordt door deze partij als middel van
geroepen tot hervatting van het geding; , niet-ontvankelijkheid van de voorziening
2° de Belgische Staat (de vice-eerste
opgeworpen dat de gemeenschappen
minister en minister van Economische
vanaf 1 januari 1989 de rechten en verZaken en het Plan, tevens belast met de
plichtingen van de Staat inzake onderHerstructurering van het Ministerie van
wijsaangelegenheden, met inbegrip van
Onderwijs);
de rechten en verplichtingen die voortkomen uit de op die datum nog hangende
3° de Belgische Staat (minister van Figerechtelijke procedures, hebben overgenancien);
nomen.
4° de Belgische Staat (staatssecretaris
In haar verweer op de dagvaarding
voor Financien);
van 10 januari 1992 door de Belgische
5° de Belgische Staat (administratie
Staat (de vice-eerste minister en minisB.T.W., registratie en domeinen),
ter van Economische Zaken en het Plan,
verweerders in cassatie voor zoveel als
tevens belast met de Herstructurering
no dig.
van het Ministerie van Onderwijs) be3. Bij dagvaarding van 10 januari 1992
twist en weerlegt de Vlaamse Gemeenvraagt de Belgische Staat (vertegenwoorschap (gemeenschapsminister van Ondigd door de vice-eerste minister en miderwijs) ten gronde de aangevoerde
nister van Economische Zaken en het
rechtsopvolging blijkbaar niet. De huidiPlan, tevens belast met de Herstructurege bevoegdheid van de Raad en de Exering van het Ministerie van Onderwijs)
cutieve van de Vlaamse Gemeenschap
aan het Hof de Vlaamse Gemeenschap
ter zake van onderwijs steunt op het be(de Gemeenschapsminister van Onderpaalde in de art. 59bis, § 2, 2°, Grondwet,
wijs) te zijnen opzichte als rechtsopvolart. 1, § 1, bijzondere wet 8 augustus
ger te veroordelen en zijn arrest gemeen
1980 tot hervorming der instellingen en
en tegenstelbaar te verklaren aan de
61, § 1, en 82, bijzondere wet 16 januari
Vlaamse Gemeenschap.
1989 betreffende de financiering van de
gemeenschappen en gewesten. Ik verwijs
4. Het Hof zal dan ook preliminair
moeten onderzoeken welke partijen in I dienaangaande naar de rechtspraak van
het huidige geding daadwerkelijk betrokuw Hof (Cass., 14 juni 1991, A.R. nrs.
ken zijn en t.o.v. welke verweerders de
6875, 7037 en 7042, A.C., 1990-91, nrs. 529
voorziening derhalve ontvankelijk is
en 530).
(zie: Cass., 10 jan. 1946, Bull. en Pas.,
Het middel van niet-ontvankelijkheid,
1946, I, 10, met conclusie van procureur- 1 ingeroepen door verweerster sub 2, lijkt
generaal, toen eerste advocaat-generaal
aldus gegrond.
Hayoit de Termicourt). Luidens art. 10 '
Rekenhofwet wordt bij veroordeling van
6. Waar de voorziening in cassatie ook
een rekenplichtige om het verschuldigde
gericht is tegen de Belgische Staat, verbedrag binnen een vastgestelde termijn
tegenwoordigd door de staatssecretaris
aan de Staatskas te betalen, in alle gevan Financien en tegen de Administratie
vallen een expeditie van de arresten van
der B.T.W., registratie en domeinen, verdat Hof voor tenuitvoerlegging toegezontegenwoordigd door de ontvanger der doden aan de minister van Financien, wanneer het een rekening van de Staat be- 1 meinen en penale boeten te Oudenaarde,
blijkt niet uit de stukken waarop het Hof
treft. Te dezen werd alsdus een uitgifte
van het arrest overgezonden aan de mi- ' vermag acht te slaan, dat deze verweerders als betrokken tegenpartijen ingevolnister van Financien ter uitvoering energe het thans bestreden arrest van het
zijds en tevens aan de gemeenschapsmiRekenhof dienen aangemerkt te worden.
nister van Onderwijs tot zijn onderrichIk meen dan ook ambtshalve, overeenting en naricht anderzijds, gezien de
komstig art. 1097 Ger.W., de niet·ontvanbetrokken rekenplichtige in het onderkelijkheid van de voorziening t.o.v. de
wijs was tewerkgesteld (zie : Les Noverweerders sub 4 en 5 te moeten opwervelles, Lois politiques, Vo Droit Budgepen,
taire, nr. 2799).
1
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7. Wat ten slotte de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de minister van
Financien betreft, moet worden onderzocht of tegen deze, ingevolge de wetten
op de staatshervorming, ter zake nog
cassatievoorziening kan worden gericht.
Algemeen bevestigen de wetten tot
hervorming van de instellingen de autonomie van gemeenschappen en gewesten
op het financiele vlak. Luidens art. 13,
§ 4, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980 werd de bevoegdheid van het Rekenhof t.a.v. de gemeenschappen en de
gewesten vastgelegd, in die zin dat de
wet op het Rekenhof van overeenkomstige toepassing is op deze nieuwe instellingen. Dit betekent dat het Rekenhof, in
opdracht en ten behoeve van de gemeenschappen en gewestraden, een controle
op de financien uitoefent op dezelfde wijze als zulks voor de nationale instellingen gebeurt (140e Boek van het Rekenhof, deel I, zittijd 1983-1984, 20 e.v.).
Door art. 69, § 1, 2°, van de Bijzondere
Financieringswet van 16 januari 1989
werd voornoemde bepaling van de wet
van 8 augustus 1980 opgeheven. De artt.
50 en 71, § 1, Bijzondere Financieringswet 1989 vormen sindsdien de nieuwe
grondslag voor de bevoegdheid van het
Rekenhof t.o.v. gemeenschappen en gewesten.
Deze laatsten hebben voorts sedert 1
januari 1989 de rechten en verplichtingen overgenomen van de Staat m.b.t. de
hangende procedures inzake onderwijs.
Luidens art. 52 Bijzondere Financieringswet 1989 organiseren de gemeenschappen en de gewesten hun eigen thesaurie vanaf 1 januari 1991 (zie K.B. 6
aug. 1990). Hieruit volgt dat de taken die
inzake rijkscomptabiliteit tot de (nationale) minister van Financien behoorden,
thans blijken te zijn overgegaan op het
bevoegde lid van de executieve van de
gemeenschappen en de gewesten voor
wat de aan deze instellingen toegekende
materies, zoals onderwijs betreft. De betekening door eiseres van haar voorziening aan de (nationale) minister van Financien lijkt derhalve niet meer relevant, zodat haar voorziening in zoverre
ze deze partij (derde verweerder) betreft,
niet ontvankelijk zal moeten worden verklaard. Wat blijft er dan nog over?
8. Art. 82 van de bijzondere wet 1980
tot hervorming der instellingen bepaalt
m.b.t. de executieve dat deze gemeenschap of gewest in en buiten rechte ver-

tegenwoordigt. Zij wordt gedagvaard aan
het kabinet van de voorzitter van de executieve en de rechtsgedingen van gemeenschap of gewest, als eiser of als
verweerder, worden gevoerd namens de
executieve, ten verzoeke van het door deze aangewezen lid (vgl. : B. Vl. Ex., 11
dec. 1985). Nu eiseres haar voorziening
in cassatie ook blijkt te hebben betekend
aan de Vlaamse Gemeenschap, overeenkomstig art. 82 bijzondere wet 1980 tot
hervorming der instellingen, vertegenwoordigd door de Vlaamse Executieve,
blijft haar rechtsvordering bijgevolg ontvankelijk en zal het Hof ten gronde uitspraak moeten doen (Cass., 8 juni 1984,
A.R. nrs. 3973 en 4005, A.C., 1983-84, nr.
579). Aangezien de Vlaamse Gemeenschap door eiseres reeds in het cassatiegeding werd betrokken, komt de dagvaarding van deze gemeenschap in
rechtsopvolging, gemeen en tegenstelbaarverklaring door de Belgische Staat
(vertegenwoordigd door de vice-eerste
minister en minister van Economische
Zaken en het Plan, tevens belast met de
Herstructurering van het Ministerie van
Onderwijs, partij waartegen de voorziening in cassatie zoals hager uiteengezet,
niet ontvankelijk blijkt te zijn), als niet
meer dienend voor. Trouwens, luidens
art. 61, § 1, achtste lid, van de Financieringswet van 16 januari 1989 kan de
Staat steeds tussenkomen in geval van
geschil.
*

"

*

9. Ten grande legt eiseres aan het Hof
een middel tot cassatie, opgesplitst in
twee onderdelen, voor. Ze voert de
schending aan van de artt. 96 en 97 Gw.,
6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. en van
het algemene rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging.
Ze meent voor het Rekenhof aanspraak te mogen maken op een openbare behandeling van haar zaak, binnen
een redelijke termijn, door een onafhankelijke instantie en met de mogelijkheid
tegenspraak te voeren. Haar veroordeling door het Rekenhof zou aan deze
voorwaarden niet hebben voldaan.
10. De wet op de inrichting van het
Rekenhof is van 29 oktober 1846. Het is
echter art. 116 Gw. dat reeds een vrij uitvoerige beschrijving geeft van de opdrachten van dit Hof, waardoor de bevoegdheden grondwettelijk zijn gelegitimeerd onder titel IV, de Financien, en
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dus onderscheiden zijn van deze van de
Rechterlijke Macht, vervat in hoofdstuk
III, titel III van de Grondwet (zie : Ph.
Quertainmont, La Cour des comptes et
sa mission juridictionnelle).
Het Rekenhof is, samengevat, o.m. gelast met het onderzoek en de vereffening
der rekeningen van de besturen en van
de rekenplichtigen tegenover de Thesaurie (art. 5). Het Hof heeft het recht de
overlegging te vorderen van alle staten,
inlichtingen en ophelderingen betreffende de ontvangsten en de uitgaven en het
kan een controle ter plaatse organiseren.
Het kan zich o.m. rechtstreeks in verbinding stellen met de rekenplichtigen betreffende het doen van rekening en verantwoording (art. 6). Bij eindarrest stelt
het vast of de rekeningen van de rekenplichtige effen zijn, een tegoed vertonen
of met een tekort sluiten. In dit laatste
geval veroordeelt het de rekenplichtige
om het verschuldigde bedrag aan de
Staatskas te betalen (art. 10). De arresten door het Rekenhof uitgesproken tegen rekenplichtigen, zijn uitvoerbaar; zij
kunnen voor het Hof van Cassatie worden gebracht wegens vormverzuim of
schending van de wet (art. 13).
Bondigheid, kernachtigheid en doeltreffendheid (t.o.v. de Staatskas) zijn zekere eigenschappen van de wetgeving op
het Rekenhof.
11. Uit de termen van de organieke
wet van 1846 blijkt zonder twijfel, en dat
wordt ook algemeen aanvaard, dat het
Rekenhof tegenover de rekenplichtigen
als een werkelijk, zij het bijzonder
rechtscollege optreedt. Wanneer vaststaat dat een ambtenaar de hoedanigheid van rekenplichtige heeft, volgt daaruit dat hij dus rekening en verantwoording aan het Rekenhof verschuldigd is.
Dit college vervult alsdan zijn grondwettelijke taak, met name het nazien, de
vereffening en de afsluiting der voorgelegde rekeningen, waarbij tevens uitspraak wordt gedaan over de aansprakelijkheid van de rekenplichtige (zie A.
Vaernewijck, « Het Rekenhof >>, Adm. Lexicon, nrs. 34 e.v.).
Het Rekenhof is weliswaar geen administratieve overheid, maar een emanatie
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met exclusieve bevoegdheden
(Cass., 2 dec. 1943, Bull. en Pas., 1944, I,
90).

Desbetreffend kan in het bijzonder
verwezen worden naar de uitvoerige conclusie van procureur-generaal M. Le-
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clercq v66r het arrest van uw Hof van
1852 (Cass., 2 jan. 1852, Bull. en Pas.,
1852, I, 265).
Deze gegevens vormen het draagvlak
en bepalen meteen de krijtlijnen van de
verdere uiteenzetting.
12. Het Rekenhof treedt, zoals gezegd,
als college in zaken van rekenplichtigheid op tussen de ambtenaren en de
overheid: voor het vervullen van deze
opdracht heeft het van de wet een bijzondere rechtsbevoegdheid ontvangen
(zie: F. Erauw, « Het Belgische Rekenhof >>, T.B.P., 1981, 195).
Die specificiteit werd reeds in 1880
door procureur-generaal, toen eerste advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele benadrukt en nauwkeurig ontleed (conclusie v66r Cass., 2 jan. 1880, Bull. en Pas.,
1880, I, 45).
Ik veroorloof mij ernaar te verwijzen.
De hamvraag te dezen luidt nu of en in
welke mate het bijzonder stelsel van
rechtspraak van het Rekenhof, dat afwijkt van het gemene recht, zich verhoudt tot het algemene recht van verdediging van de rekenplichtige en of beide
met elkaar kunnen worden verzoend.
De formulering van het probleem mag
niet verward worden met de oplossing
ervan. Het recht van verdediging is geen
begrip dat losstaande moet worden benaderd. Het dient te worden getoetst, enerzijds aan het ganse systeem waarin het
wordt ingepast, anderzijds aan de concrete situatie van de rechtsonderhorige
die er zich kan op beroepen.
13. Door eiseres wordt aangevoerd dat
het arrest van 30 mei 1990 van het Rekenhof in besloten vergadering gewezen
werd, zonder dat ze ervan op de hoogte
was gebracht dat de zaak bij het Rekenhof aanhangig was en mogelijk aanleiding kon geven tot een arrest te haren
opzichte. Zij werd derhalve veroordeeld,
meent ze, zonder dat zij zich op enigerlei
wijze kon verdedigen en zonder dat enig
contradictoir debat werd gehouden.
Deze grieven zijn grotendeels niet origineel, in de betekenis van niet eerder
bedacht en daardoor verrassend. Bij herhaling werd de werkwijze van het Rekenhof aan uw oordeel onderworpen,
maar uw rechtspraak vertoont door de
jaren heen een vermeldenswaardige
standvastigheid op dat punt.
14. Reeds bij arrest van 2 januari 1852
(Bull. en Pas., 1852, I, 265) werd geoor
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deeld dat de bepalingen van de burgerlijke rechtspleging niet toepasselijk waren op het Rekenhof. De mogelijkheid
tot raadpleging der stukken van het onderzoek door de rekenplichtige werd behandeld in uw arrest van 2 mei 1856
(Bull. en Pas., 1856, I, 361). De uitsluiting
van de toepassing van art. 97 Gw. m.b.t.
de uitspraakin openbare terechtzitting
van de arresten van het Rekenhof werd
vastgesteld bij arrest van 2 januari 1880
(Bull. en Pas., 1880, I, 45).
Het arrest van 19 mei 1882 besliste dat
de bijzondere regels die het Rekenhof
beheersen de gemeenrechtelijke, openbare en contradictoire behandeling der zaken niet voorschrijven (Bull. en Pas.,
1882, I, 136).
15. Een eeuw later werden deze beginselen nag steeds bevestigd, geactualiseerd en verder uitgewerkt. Op conclusie
van procureur-generaal Duman oordeelde uw Hof dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verschijning van partijen, de schriftelijke
behandeling, de terechtzitting en de
openbaarheid van de uitspraak van het
vonnis niet toepasselijk zijn op de procedures bij het Rekenhof, omdat deze worden geregeld door andere, niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen en door
rechtsbeginselen waarvan de toepassing
niet verenigbaar is met die bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek. Tevens
werd aanvaard dat de wetgever bevoegd
is om het recht van verdediging op een
bijzondere wijze te regelen in een welbepaalde materie, zoals het nazien en verevenen van de rekeningen van de rekenplichtigen. Hoewel de procedure voor het
Rekenhof geen mondelinge en openbare
behandeling op tegenspraak met pleidooien voorschrijft, kunnen de rekenplichtigen zich wegens die uitsluitingen
niet beroepen op miskenning van het algemene rechtsbeginsel van het recht van
verdediging. De regels inzake de openbaarheid van de terechtzittingen en de
uitspraak van de vonnissen op openbare
terechtzitting, voorgeschreven bij de artt.
96 en 97 Gw., zijn slechts toepasselijk op
de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Macht en het Rekenhof behoort
niet tot die macht (zie in dat verband : J.
Velu, « L'arret de la Cour de cassation
du 9 octobre 1959 et le probleme de !'application aux juridictions administratives
des regles constitutionnelles sur la publicite des audiences et des jugements >>,
J.T., 1960, 441 en 460 en i.z. nrs. 5 e.v.).
Verder werd nog steeds in hetzelfde ar-

• rest betoogd dat art. 6, lid 1, E.V.R.M. betreffende de openbaarheid van behandeling en van de uitspraak van het vonnis
evenmin van toepassing zijn op de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit
publiekrechtelijke
rechtsverhoudingen,
waarbij wordt aangeduid dat, alhoewel
het Rekenhof, wanneer het ingevolge
art. 5 wet 29 oktober 1846 de rekeningen
van een rekenplichtige naziet en verevent, zekere regels uit de algemene beginselen van het Burgerlijk Wetboek
dient toe te passen, het niettemin hoofdzakelijk op grand van publiekrechtelijke
regels de rechten en verplichtingen bepaalt van de rekenplichtige zoals zij
voortvloeien uit het feit dat hij een openbaar ambt uitoefent en uit zijn publiekrechtelijk statuut (Cass., 2 okt. 1980, A.R.
nr. 6064, Bull. en Pas., 1981, I, 116, en
A.C., 1980-81, nr. 78).
16. Die regels werden daarop nogmaals in grate lijnen bevestigd door uw
arresten van 30 juni 1983, A.R. nrs. 6829
en 8630, telkens op conclusie van procureur-generaal Krings (Bull. en Pas., 1983,
I, nrs. 606 en 607, en A.C., 1982-83}, en
van 1 december 1983 (A.R. nr. 6950, A.C.,
1983-84, nr. 185).
*

. .

17. Staan we nu echter voor een tweesprong en moeten we de tot op heden ge
volgde weg zoals die tot uitdrukking
komt in de constante rechtspraak van
uw Hof, verlaten? Daarover gaat het vandaag en mijn antwoord hierop luidt genuanceerd bevestigend om de volgende
redenen.
18. Weliswaar dient te worden vastgesteld dat de wetgeving ter zake tot op
heden niet formeel is veranderd, en dat
het gehanteerde begrippenkader inhoudelijk geen uiterlijke wijzigingen heeft
ondergaan, zodat op het eerste gezicht
althans, een met die voorgaanden afwijkende lezing van de alhier behandelde
problematiek onvoldoende juridische
grondslag schijnt te vinden. Het ligt dan
ook geenszins in de bedoeling uw Hof te
verleiden om over te gaan tot enig ondoordacht institutioneel slopingswerk.
Maar het staat tach buiten kijf dat de regels die de behandeling der zaken voor
het Rekenhof beheersen, op fundamentele punten niet overeenstemmen met de
rechtsplegingen in het gemene recht. Deze vaststelling hoeft weliswaar niet te
impliceren dat essentiele beginselen zo-
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als door eiseres in haar voorziening zijn
ingeroepen, hierdoor meteen en als het
ware automatisch zouden worden geschonden. Een van het normale afwijkende regeling is nog geen synoniem
van rechtsonzekerheid, nu zulks, meer
bepaald wat het Rekenhof betreft, voortvloeit uit de specifieke taak en opdracht
van deze instelling.
19. Hoe doet zich immers in concreto
de toestand voor wat de oneigenlijke
rechtsmacht inzake tekorten betreft?
Het Rekenhof controleert en vereffent
de rekeningen van de rekenplichtigen
door onderzoek van stukken, aan het
Hof voorgelegd o.a. door de rekenplichtige zelf. Door die wettelijk verplichte
neerlegging der rekeningen is het Hof
trouwens automatisch en van rechtswege
gehouden tot nazicht, afsluiting en vereffening ervan (zie : « La Cour des comptes », R.P.D.B., Compl. V, nrs. 86 e.v.).
Legt de rekenplichtige daarentegen de
beheersrekeningen niet voor aan het Rekenhof binnen de vastgestelde termijn,
dan zal een bijzondere in de wet uitgestippelde procedure worden gevolgd. Alsdan spreekt het Hof immers, na de in
gebreke gebleven rekenplichtige te hebben gehoord of althans behoorlijk opgeroepen te hebben, een boete uit,. op vordering van de jongste raadsheer, optredend als openbaar ministerie (art. 9 Wet
29 oktober 1846); het kan ook zijn afzetting of schorsing uitlokken, wanneer
daartoe aanleiding bestaat (art. 8 Wet 29
oktober 1846). M.a.w., de wet van 1846
maakt een duidelijk onderscheid tussen
de rekenplichtige die tijdig vercmtwoording aflegt en deze die nalaat zulks te
doen. In het eerste geval zal enkel worden geoordeeld op (de door de rekenplichtige gekende) stukken; in het andere geval zal op tegenspraak aan de
nalatige rekenplichtige een tuchtstraf
worden opgelegd : het gaat hier dan om
een eigenlijke rechtsmacht tot het afleggen van de rekening (zie: J. Beckers,
Overzicht van het begrotingsrecht in Belgie, 367}.
20. De rekenplichtige die zijn rekeningen overlegt, zal deze bovendien zo nodig doen vergezellen van de bijbehorende bewijs- en stavingsstukken (zie: Les
Novelles, Lois politiques, Droit Budgetaire, nr. 2765).
21. De wetgever heeft aansluitend nog
een uitzonderlijk beschermingsmechanisme voor de rekenplichtige ingebouwd.
Luidens art. 11 van de wet op het Reken-
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hof kan dit, niettegenstaande een eindarrest over een rekening is uitgesproken,
binnen een termijn van drie jaar, te rekenen van de dagtekening van het arrest, tot herziening overgaan, hetzij op
aanvraag van de rekenplichtige zelf, gestaafd door bewijsstukken die sinds het
arrest in zijn bezit zijn gekomen, hetzij
ambtshalve wegens vergissing, verzuim
of dubbele boeking, vastgesteld bij het
nazien van andere rekeningen.
Door die complementaire mogelijkheden tot herziening enerzijds en voorziening in cassatie anderzijds, is de veroordeling van een rekenplichtige zowel in
feite als in rechte onder de huidige wetgeving niet onomkeerbaar.
22. Er is verder ook steeds aangenomen geworden dat het Rekenhof gehouden is zijn beslissingen te motiveren.
Te dezen werd meer bepaald geoordeeld dat de tijdens het door het Hoog
Comite van Toezicht gevoerde onderzoek
afgelegde verklaringen van eiseres « blijkens de brief van haar advocaat van 4
april 1990, dienen te worden beschouwd
als haar volledige verantwoording met
betrekking tot de ten laste gelegde tekorten; dat het rapport stelt dat uit die verklaringen blijkt dat (eiseres) akkoord
gaat met de ... vastgestelde tekorten en
met de wijze waarop deze werden berekend, doch dat ze niet kan verklaren
waarom het effectief ontvangen bedrag ...
niet werd geboekt ''·
23. Uit de termen van de bestreden beslissing zelf blijkt eiseres aldus ongetwijfeld met kennis van zaken tijdens de onderzoeksfase haar verweer op afdoende
wijze te hebben kunnen voeren. Het Rekenhof heeft echter uit de voorgelegde
stukken ook afgeleid dat « de rekenplichtige het bewijs niet heeft geleverd dat de
tekorten het gevolg zijn van overmacht,
noch dat de door de verordeningen opgelegde voorzorgen werden genomen ».
Deze laatste overwegingen sluiten
woordelijk aan bij het bepaalde in de
wetgeving op de Rijkscomptabiliteit (art.
10 en 11, Wet 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, thans: artt. 66 en 67, K.B.
17 juli 1991 houdende coordinatie van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit).
Dit is nochtans geen onbelangrijke factor, nu het Rekenhof hierbij m.i. verder
gaat dan het zuiver formeel nazien, afsluiten t.n vereffenen van de rekening
van de rekenplichtige. Er wordt immers
geoordeeld over het a! dan niet aanwezig
zijn van een schuldontheffingsgrond in
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hoofde van de rekenplichtige, wat voor
deze vanzelfsprekend van doorslaggevend belang zal zijn m.b.t. de uiteindelijk tussen te komen beslissing, die de
gevolgtrekking zal uitmaken van het oordeel over de rechtmatigheid van zijn
concrete gedraging of toestand.
Het Rekenhof betrekt m.a.w. de persoonlijke handelingen van de rekenplichtige in verhouding tot zijn wettelijke
aansprakelijkheid in het debat, maar het
probleem is nu juist dat er van een eigenlijk debat voor het Rekenhof geen
sprake is.
24. In welke mate en op welke adequate wijze kan de rekenplichtige dan wel
in de mogelijkheid worden gesteld rechtens te bewijzen dat de vastgestelde tekorten het gevolg zijn van overmacht of
dat hij de door de verordeningen opgelegde voorzorgen heeft genomen? Men
kan voorhouden dat hij zulks schriftelijk
kan aanvoeren bij het neerleggen van
zijn rekeningen, maar die bij uitstek
sterk gei:ndividualiseerde en feitelijke gegevens vereisen m.i. meer, nl. de vrije
toegang tot een contradictoir debat, opdat de rekenplichtige ten valle zijn verweer op het juiste tijdstip zou kunnen
voordragen.
25. Uw Hof zal daarenboven meer fundamenteel ook de recente evolutie die de
huidige problematiek heeft ondergaan
naar aanleiding van gelijkaardige gedingen onderzoeken en bij haar besluitvorming kunnen betrekken. Hierbij client in
de eerste plaats verwezen te worden
naar beslissingen van de commissie ad
hoc van de Kamer van Volksvertegenwoordigers die, overeenkomstig art. 13
van de wet op het Rekenhof, op verwijzing uitspraak doet in laatste instantie
met inachtneming van de vormen bepaald voor het Rekenhof, wanneer een
arrest door het Hof van Cassatie is vernietigd geworden (zie : H. Marek, « De
Kamer van Volksvertegenwoordigers als
rechtsmacht >>, R. W:, 1947, 177; « Commissie ad hoc van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 3 maart 1948 », R.J.D.A.,
1848-49, 77, met noot A. Parisis).
Op 29 mei 1986 plaatste zulke commissie meer dan ernstige vraagtekens omtrent de vereiste van een billijke procesvoering bij de bestaande rechtspleging
voor het Rekenhof (« Commissie ad hoc
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 29 mei 1986 », J.T., 1987, 28). Uit
de termen van haar beslissing blijkt
daarenboven dat ze, over de bepalingen
van de wet van 29 oktober 1846 heen, en
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vooraleer te statueren, een contradictoir
debat tussen partijen heeft mogelijk gemaakt en uitspraak heeft gedaan in
openbare terechtzitting.
26. Ook bepaalde rechtsleer bepleit de
stelling dat de procedure voor het Rekenhof zou moeten worden afgestemd op
deze, toegepast bij gemeenrechtelijke betwistingen. Dit zou dan o.m. inhouden
dat de rekenplichtigen zouden worden
opgeroepen, in persoon zouden kunnen
verschijnen, waarop een contradictoir debat met conclusies, pleidooien en uitspraak in openbare terechtzitting zouden
volgen (zie o.a. : F. DELPEREE, noot Commissie ad hoc van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 29 mei 1986, J.T.,
1987, 28; D. DEOM, noot onder Luik, 10
oktober 1989, J.T., 1991, 67; in Frankrijk :
N. BAVEREZ, << La Cour des comptes :juridiction introuvable? », D.S., 1992, 173).
27. Niet in het minst client verder de
bijzondere aandacht gevestigd te worden
op de volgende ontwikkeling.
Een veroordeelde rekenplichtige, waarvan de voorziening door uw Hof was verworpen geworden (Cass., 30 juni 1983,
A.C., 1982-83, nr. 606), diende een rekwest is bij de Europese Commissie voor
de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Men beriep zich op de schending van
art. 6.1. van het Europees Verdrag voor
de Bescherming van de Rechten van de
Mens en meer bepaald op het feit dat eiseres zich niet voor het Rekenhof had
kunnen verdedigen; dat ze haar verklaringen betreffende de feiten niet had
kunnen voorleggen en dat ze niet aan
een contradictoir debat over haar aansprakelijkheid had kunnen deelnemen;
dat artikel 6.1 van toepassing is voor het
Rekenhof dat, tegenover de rekenplichtige die aan zijn rechtsmacht is onderworpen, uitspraak doet over een « zaak » en
een « geschil » beslecht dat betrekking
heeft op « burgerlijke rechten en verplichtingen » en uiteindelijk dat « de billijkheid een norm is, wat het mogelijk
maakt precies rekening te houden met
alle omstandigheden die met een zaak
gepaard gaan » en « dat men hier opnieuw dient te betreuren dat het Rekenhof en het Hof van Cassatie van Belgie
enkel op grand van stukken oordelen ».
28. De Belgische regering betwistte in
hoofdorde aanvankelijk de toepasselijkheid van art. 6.1 E.V.R.M. op de procedure die voor het Rekenhof t.a.v. de rekenplichtigen wordt gevolgd, omdat met
name die bepaling slechts beschuldigin-
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gen in strafzaken en betwistingen betreffende burgerlijke rechten en verplichtingen beoogt en dit te dezen niet het geval
zou zijn, aangezien de betwisting onderworpen zou zijn aan de regels van het
publiek recht (cfr. uw rechtspraak). In
bijkomende orde werd opgemerkt dat in
concreto de rechten van verdediging niet
werden geschonden omdat eiseres een
memorie van verantwoording had voorgelegd en in kennis was gesteld van het
advies van haar hierarchische meerderen, evenals van het verslag van de ambtenaar die met het onderzoek was belast;
dat ze niet aantoonde dat het Hof een
stuk uit het dossier zou hebben geweerd
waarvan ze had gevraagd het erin op te
nemen of dat de kennisneming van het
aan het Hof voorgelegd dossier haar zou
zijn geweigerd; ten slotte dat het haar
vrij stand een afschrift van het strafonderzoek in het dossier te laten opnemen.
29. Het rekwest van de rekenplichtige
werd door de Commissie op 17 januari
1989 evenwel ontvankelijk verklaard en
op 2 oktober 1990 werd uitspraak gedaan
over de grand ervan. De Commissie
heeft toen gesteld dat artikel 6.1 van toepassing was, omdat het Rekenhof de
aansprakelijkheid van eiseres had onderzocht, haar tekortkomingen had beoordeeld, wat de verplichting van eiseres
« een gemengde aard deed aannemen,
waarvan de prive-aspecten het zwaarste
doorwogen ». Eenmaal dit was aangetoond, heeft de Commissie gesteld dat
een inbreuk was gepleegd op artikel 6.1,
omdat de procedure voor het Rekenhof
niet contradictoir is (eisers werd noch
gehoord, noch opgeroepen om te verschijnen, en er werd haar niet voorgesteld bijkomende opmerkingen voor te
leggen) en de debatten niet in een openbare zitting werden gehouden (men bevond zich niet, zo zegt de Commissie, in
een van de gevallen waarin artikel 6.1
het voor de rechtsinstantie mogelijk
maakt de openbaarheid op te heffen).
30. De zaak werd daarop voorgelegd
aan het Europese hof voor de Rechten
van de Mens dat op 23 oktober 1991 arrest velde (59/1999/250/321). Hierbij werd
akte genomen van een akkoord tussen
de rekenplichtige en de Belgische regering, waarbij de door het Rekenhof uitgesproken veroordeling niet zal worden
uitgevoerd en tevens tot spoedige wijziging zal worden overgegaan van de wet
van 29 oktober 1846 op het Rekenhof.
Het aldus door Belgie vooropgestelde
voorontwerp van wet tot hervorming van
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de procedure die voor het Rekenhof
wordt gevolgd wanneer het zijn jurisdictionele taak uitoefent, zal die rechtspleging in overeenstemming moeten brengen met art. 6 E.V.R.M. en met de
algemene beginselen die het recht van
verdediging beheersen. Voor zover mij
bekend nochtans is vooralsnog geen verderde uitwerking aan dit (bestaande)
voorontwerp gegeven geworden. Wel is
in het wetsontwerp houdende fiscale en
financiele bepalingen een artikel opgenomen waarbij het desbetreffende arrest
van het Rekenhof van 5 mei 1982 niet
uitvoerbaar wordt verklaard, omdat de
ministerraad in zitting van 26 april 1991
beslist heeft af te zien van de uitvoering
van genoemd arrest, nu de wet van 29
oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof niet conform is met in het bijzonder art. 6.1 E.V.R.M. betreffende
de openbaarheid van de procedure
( Gedr.St., ~ Kamer, Memorie van toelichting, B.Z., 1991-92, 8 mei 1992,
444/1-91/92, 37, art. 61).
31. Hoe dan oak liggen de krachtlijnen
voor de toekomst duidelijk vast : aan een
verdere procedurisering en formalisering
met beklemtoning en nadere uitwerking
van het recht van verdediging zal het
Rekenhof wellicht niet kunnen ontsnappen. Hierbij zal inzonderheid rekening
moeten worden gehouden met volgende
elementen, te weten dat :
geen arrest geldig kan worden gewezen tegen een partij die niet in zake
werd opgeroepen;
geen stuk aan de rechter mag worden
overgelegd zonder dat de partijen in de
gelegenheid worden gesteld ervan kennis
te nemen;
de partijen het recht hebben voor de
rechter alle nuttige opmerkingen te rnaken.
Dit veronderstelt tevens een aangepaste regeling omtrent de wijze van aanhangigmaking van de zaak, het informatieen inzagerecht der partijen, hun mogelijkheden tot juridische bijstand, alsmede de openbaarheid der debatten, leidende tot een beslissing op tegenspraak.
32. Door de vervulling van deze algemene rechtsbeginselen ook aan te houden en te vereisen, bij de rechtspleging
voor het Rekenhof, zal uw Hof in wezen
slechts aansluiten bij de rechtspraak die
het in de regel voor de andere gerechten
ter zake huldigt (zie: W.J. GANSHOF VAN
DER MEERSCH, << Le droit de la defense,
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principe general de droit. Reflexions sur
des arrets recents », in: " Melanges J.
Dabin, II, 569). Daarom ook zou ik U willen voorstellen, steunende op de mogelijk wat utopische gedachte dat iedere
verandering in de richting van de tijd
synoniem is van vooruitgang, verbetering en kwalitatieve verrijking, het verzoekschrift van eiseres in huidige zaak
toch gegrond te verklaren waar de
schending van het recht van verdediging
wordt ingeroepen.
Deze zienswijze, die ongetwijfeld een
substantiEHe accentverschuiving t.a.v. de
specifieke vroegere rechtspraak van uw
Hof betekent, maar geenszins een ontmanteling ervan inluidt, wortelt immers
in een vertrouwde voedingsbodem en
sluit naar mijn gevoelen enkel nauwer
aan bij de huidige denkbeelden inzake
het relatieve evenwicht tussen rechten
en plichten in elk procesgebeuren (vgl. :
F. DE BAEDTS, « De Algemene rechtsbeginselen in het administratief recht »,
T.B.P., 1988, 641.)
33. Zulkdanige beslissing zal mogelijk
in een eerste en, naar kan worden gehoopt, korte fase, tot enige interne en/of
externe rechtsonzekerheid aanleiding
kunnen geven. De Wetgevende Macht,
waarvan het Rekenhof trouwens de emanatie is, zal echter ongetwijfeld de nodige aanpassingen aan de werkwijze van
deze instelling doorvoeren en alzo de
aangekondigde wederopbouw op vernieuwde grondvesten en hertekende pijlers mede verwezenlijken.

Conclusie: vernietiging met verwijzing.
ARREST
(A.R. nr. 7878)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1990 door het
Rekenhof gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de vice-eerste minister en minister van Economische Zaken en het Plan, tevens
belast met de Herstructurering van
het Ministerie van Onderwijs:
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, te we-

Nr. 552

ten dat de Vlaamse Gemeenschap,
inzake
onderwij saangelegenheden
sedert 1 januari 1989 de rechtsopvolger is van de Staat :
Overwegende dat het arrest eiseres, als rekenplichtige van een
staatsdienst met afzonderlijk beheer, te weten als huismeesteres
van de Rijksbasisschool te Galmaarden, aansprakelijk verklaart voor
een kastekort inzake intendancegelden, ten belope van 878.859 fr. over
de periode van 1 januari 1985 tot 31
mei 1987; dat het Rekenhof de desbetreffende rekeningen afsluit en eiseres veroordeelt tot betaling aan de
Schatkist van voormelde som, vermeerderd met de wettelijke rente;
Overwegende dat uit de onderlinge samenhang van de artikelen
59bis, § 2, eerste lid, 2°, § 6, eerste
lid, en § 8, tweede lid, van de Grandwet, 61, § 1, eerste lid, van de Financieringswet van 16 januari 1989 en
9lbis van de Bijzondere Wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen volgt dat de Gemeenschappen vEmaf 1 januari 1989 de
rechten en verplichtingen van de
Staat hebben overgenomen welke
betrekking hebben op de bevoegdheden die hun inzake onderwijs door
de Grondwet zijn toegekend, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit de op die
datum nog hangende gerechtelijke
procedures;
Overwegende dat eiseres geen redenen geeft om de verweerder onder 2 in de zaak te behouden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening gegrond
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de minister
van Financien, de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Financien, en de Belgische Staat, administratie B.T.W., registratie en domeinen, vertegenwoordigd door de ontvanger der
Domeinen en Penale Boeten te Oudenaarde:
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Over het ambtshalve door het
openbaar ministerie opgeworpen en
overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek ter kennis van
de advocaat van eiseres gebrachte
middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening, in zoverre zij
gericht is tegen de verweerders onder 3, 4 en 5:
Overwegende dat het arrest gewezen is ten aanzien van de belangen
van de Schatkist en dat een expeditie ervan voor tenuitvoerlegging toegezonden is aan de minister van Financien van de Staat;
Overwegende, eensdeels, dat uit
het onder I overwogene blijkt dat de
Gemeenschappen sedert 1 januari
1989 de rechten en verplichtingen
van de Staat die voortkomen uit de
hangende procedures, hebben overgenomen betreffende de bevoegdheden inzake onderwijs die hun door
de Grondwet zijn toegekend; dat,
anderdeels, de Gemeenschappen en
de Gewesten vanaf 1 januari 1991,
krachtens het bepaalde in artikel 52
van de Financieringswet van 16 januari 1989, hun eigen thesaurie organiseren, zonder verdere tussenkomst van de thesaurie van de
Staat, en dat uit de artikelen 50 en
71 van diezelfde wet en uit artikel
13, §§ 2 en 5, van de Bijzondere Wet
van 8 augustus 1980, als gewijzigd
door voornoemde Financieringswet
1989, volgt dat de bevoegdheid die
inzake rijkscomptabiliteit toekwam
aan de minister van Financien is
overgegaan op het lid van de Executieve van de Gemeenschappen en
Gewesten dat bevoegd is voor de financien, in zoverre die financien betrekking hebben op de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegekende bevoegdheden;
Overwegende
voorts
dat
de
Vlaamse Gemeenschap, krachtens
artikel 82 van de Bijzondere Wet
van 8 augustus 1980, in alle zaken in
rechte wordt vertegenwoordigd door
de Executieve, en dat zij gedagvaard
wordt aan het kabinet van de voorzitter, wat te dezen is geschied;
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Overwegende dat uit een ander
volgt dat de voorziening niet ontvankelijk is in zoverre zij gericht is tegen de verweerder onder 3;
Overwegende dat eiseres geen redenen geeft om de verweerders onder 4 en 5 in het casso.tiegeding te
betrekken;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is in zoverre zij gericht
is tegen de verweerders onder 4
en 5;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening gegrond
is;
III. Wat betreft de dagvaarding
door de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de vice-eerste minister en minister van Economische
Zaken en het Plan, tevens belast
met de Herstructurering van het Ministerie van Onderwijs, gericht tegen de Vlaamse Gemeenschap :
Overwegende dat de verweerder
onder 2, bij deurwaardersexploot
van 10 januari 1992, de Vlaamse Gemeenschap voor het Hof heeft gedagvaard ten einde haar als gedaagde, in de hoedanigheid van rechtsopvolger van de verweerder onder 2, te
horen veroordelen, haar het te wijzen arrest gemeen te horen verklaren en haar te horen veroordelen in
de kosten, met inbegrip van de
rechtsplegingsvergoeding;
Overwegende dat artikel 61, § 1,
achtste lid, van de Financieringswet
van 16 januari 1989 bepaalt dat de
Staat steeds kan tussenkomen in
een zaak waarin de Gemeenschappen of de Gewesten zijn betrokken;
Overwegende evenwel dat de
Vlaamse Gemeenschap te dezen
reeds partij in het cassatiegeding is
ingevolge de voorziening die eiseres
tegen haar heeft gericht;
Dat derhalve de dagvaarding die
de verweerder onder 2 aan de verweerster onder 1 heeft gegeven niet
ontvankelijk is;
IV. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Vlaamse Gemeen-
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schap, vertegenwoordigd door
Executieve :

de

Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 96 en 97
der 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 wet van 13 mei
1955, 14.1 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, gesloten te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei
1981, en van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging,
doordat het arrest van 30 mei 1990 van
het Rekenhof in gesloten vergadering gewezen werd zonder dat eiseres ervan op
de hoogte was gebracht dat de zaak bij
het Rekenhof aanhangig was en mogelijk aanleiding kon geven tot een arrest
ten haren opzichte, derhalve zonder dat
zij zich op enigerlei wijze kon verdedigen, bijvoorbeeld door, na opvraging of
raadpleging van de documenten of alden
waarop het Rekenhof zijn onderzoek
doorvoerde, een verweermemorie in te
dienen, en zonder dat tot enig tegensprekelijk debat werd overgegaan of zonder
dat eiseres uitgenodigd werd om haar te
horen in haar verweermiddelen, en eiseres veroordeelt tot het betalen aan de
Schatkist van de som van 878.859 frank
vermeerderd met de wettelijke intresten
vanaf 1 oktober 1985,
terwijl, eerste onderdeel, het Rekenhof
te dezen uitspraak deed in toepassing
van artikelen 5, 7 en 10 van de wet van
29 oktober 1846 op de oprichting van het
Rekenhof, volgens welke het Rekenhof
belast is met het nazien en vereffenen
van de rekeningen van het algemene bestuur en van allen die rekenplichtig zijn
tegenover de Staatskas (artikel 5, eerste
lid) en het bij eindarresten vaststelt of
de rekeningen van de rekenplichtigen effen zijn, een tegoed vertonen of met een
tekort sluiten (artikel 10, eerste lid),
waarbij, in het laatste geval, de rekenplichtige veroordeeld wordt om binnen
een vastgestelde termijn het verschuldigde bedrag te betalen (artikel 10, derde
lid); Overeenkomstig artikel 6.1 van het
Verdrag van Rome, d.d. 4 november 1950
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en van de Fundamentele Vrijheden, eenieder, bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen,
recht heeft op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak, binnen een
«
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redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij wet is ingesteld; Overeenkomstig artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag van New York d.d. 19
september 1966 inzake burgerrechten en
politieke rechten, eenieder bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen in een rechtsgeding, recht heeft op
een eerlijke en openbare behandeling
door een bevoegde, onafhankelijke en
onpartijdige bij de wet ingestelde rechterlijke instantie; Overeenkomstig artikel
96 der Grondwet de terechtzittingen van
de rechtbanken in beginsel openbaar
zijn en overeenkomstig artikel 97 der
Grondwet elk vonnis in openbare terechtzitting wordt uitgesproken; Het Rekenhof, wanneer het de rekeningen van
de rekenplichtige tegenover de Staatskas
naziet en vereffent, en wanneer het, bij
het vaststellen van een tekort, de rekenplichtige veroordeelt tot betaling van een
bepaald bedrag, niet louter oordeelt over
verplichtingen die voortvloeien uit publiekrechtelijke juridische verhoudingen
(de cijfermatige controle over boekhoudkundige verrichtingen); de rechten en
verplichtingen van de rekenplichtige weliswaar voortvloeien uit het feit dat hij
tot het openbaar ambt behoort en uit
zijn statuut, zodat zij voornamelijk op
grond van publiekrechtelijke regels moeten worden bepaald, doch het Rekenhof
tevens client te oordelen over de toerekenbaarheid en daaraan verbonden terugvorderbaarheid van het vastgestelde
tekort lastens de rekenplichtige; deze betwisting, waaraan patrimoniale gevolgen
verbonden zijn lastens de rekenplichtige,
betrekking heeft op rechten en verplichtingen die van burgerlijke aard zijn en
derhalve ressorteren onder het toepassingsgebied van hogergenoemd artikel
6.1 van het Verdrag van 4 november 1950
en van artikel 14.1 van het hogergenoemd Internationaal Verdrag van 19 december 1966; Eiseres derhalve aanspraak
kon maken op een openbare behandeling
van haar zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke instantie;
Te dezen de zaak behandeld en uitgesproken werd in besloten vergadering,
drie jaar na de laatste onderzochte feiten, en door een instantie waarvan de leden, overeenkomstig artikel 1, tweede lid
van de genoemde wet van 29 oktober
1846 slechts voor bepaalde duur worden
benoemd, en te allen tijde kunnen worden ontslaan, zodat de voorliggende beslissing werd getroffen onder miskenning van artikelen 96 en 97 der Grond-
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wet en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, en 14.1 van het
Internationaal Verdrag van New York inzake burgerrechten en politieke rechten;
tweede onderdeel, het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging aan eenieder het recht verleent zich
bij de vaststelling van zijn rechten of
verplichtingen door een rechtelijke instantie te verweren; De wetgever weliswaar bevoegd is om het recht van verdediging op een bijzondere wijze te regelen
in welbepaalde materies zoals die inzake
het nazien en vereffenen van de rekeningen van de rekenplichtige jegens de
Staatskas, en de wetgever terzake de
rechtspleging voor het Rekenhof klaarblijkelijk geoordeeld heeft ter vrijwaring
van de rechten of prerogatieven van de
openbare macht en van de rechten van
de rekenplichtige, geen tegensprekelijk
debat of pleidooien voor het Rekenhof te
moeten instellen; De wetgever echter
evenmin heeft voorzien dat de rekenplichtige wiens rekeningen door het Rekenhof worden nagezien en vereffend,
hiervan in kennis zou worden gesteld
met het oog op het eventueel raadplegen
van de stukken of akten waarop het Rekenhof zich steunt, dan wel met het oog
op het neerleggen van een verweermemorie; Te dezen eiseres weliswaar op de
hoogte was van een onderzoek der rekeningen door het Hoog Comite van Toezicht, doch geenszins ervan verwittigd
werd dat het Rekenhof terzake zou oordelen en besluiten de rekeningen te moeten afsluiten met een tekort dat lastens
eiseres zou worden gelegd; eiseres derhalve niet de kans gekregen heeft op
enigerlei wijze tegenspraak te voeren
ten aanzien van het Rekenhof, dat tot de
terugvordering lastens haar zou besluiten, zodat het Rekenhof niet tot terugvordering van de als tekorten vastgestelde bedragen kon besluiten lastens eiseres zonder miskenning van het recht van
verdediging (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging) ,, :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het Rekenhof,
krachtens artikel 10 van de wet van
29 oktober 1846, ermee belast is de
rekeningen van de Staat af te sluiten en, bij eindarresten, vast te stellen of de rekeningen van de rekenplichtigen effen zijn, een tegoed
vertonen of met een tekort sluiten;
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dat het Rekenhof in het laatste geval de betrokken rekenplichtige veroordeelt om de verschuldigde som
binnen een bepaalde termij n a an de
Staatskas te betalen;
Overwegende dat het' Rekenhof
bij de uitvoering van de hiervoren
omschreven opdracht optreedt als
gerecht; dat het immers niet enkel
nagaat of de rekeningen effen zijn,
maar uitspraak doet over de wederzijdse rechten en verplichtingen van
de Staat en van de betrokken rekenplichtige, en namelijk beslist of tussen de Staat en de rekenplichtige
een verhouding van schuldeiser tot
schuldenaar bestaat; dat het Rekenhof, als die verhouding er is, de rekenplichtige veroordeelt tot betaling
van het verschuldigde, benevens
rente; dat die veroordeling gezag
van gewijsde bezit en, zoals de beslissingen van de hoven en rechtbanken, met het formulier van tenuitvoerlegging wordt bekleed;
Overwegende dat het recht van
verdediging een algemeen rechtsbeginsel is dat voor alle gerechten
geldt, ook als de wetgever de uitoefening ervan niet of slechts ten dele
heeft geregeld;
Dat het recht van verdediging onder meer inhoudt dat geen geding
tegen iemand kan worden gevoerd
terwijl hem daarvan geen kennis is
gegeven of zonder dat hem de gelegenheid is geboden in dat geding
verweer te voeren;
Overwegende dat uit het arrest, te
dezen het enig processtuk, niet blijkt
dat eiseres ervan in kennis is gesteld dat tegen haar een geding
werd gevoerd en ook niet dat zij ten
processe verweer heeft kunnen voeren;
Dat het arrest derhalve met miskenning van het recht van verdediging is gewezen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening in zoverre zij gericht is
tegen de verweerders onder 2, 3, 4
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en 5; veroordeelt eiseres in de kosten van die voorzieningen; vernietigt
het bestreden arrest; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerster
onder 1 in de kosten, behalve de
voormelde kosten en behalve die
van de dagvaarding van verweerster
onder 1, met inbegrip van de kosten
van de daarop door die verweerster
neergelegde memorie, die ten laste
komen van de verweerder onder 2;
gelet op de artikelen 13 van de wet
van 29 oktober 1846 op de oprichting
van het Rekenhof, 1, § 1, 13, § 5, van
de Bijzondere Wet tot hervorming
der instellingen, en 71, § 1, van de
Financieringswet van 16 januari
1989, verwijst de zaak naar een
commissie ad hoc, samengesteld uit
leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
19 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
De Swaef, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler, Claeys Bouuaert en
Houtekier.

3° OPENBAAR MINISTERIE -

BEHANDELING VAN DE ZAAK IN RAADKAMER- ADVIES IN OPENBARE TERECHTZITTING GEGEVEN - GEVOLG.

1o en 2° De behandeling in raadkamer

van het hager beroep tegen een vonnis
waarbij de rechtbank uitspraak doet
over een adoptie met toepassing van
art. 353 B. W., is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven (1). (Artt. 353,
§ 5, B.W. en 860 Ger.W.)
3° Wanneer de behandeling van de zaak

in raadkamer niet uitdnrkkelijk op
straffe van nietigheid is voorgeschreven, heeft de omstandigheid dat het
openbaar ministerie zijn advies in
openbare terechtzitting heeft gegeven,
niet tot gevolg dat de beslissing nietig
is. (Art. 860 Ger.W.)
(BERNEMAN T. WORTHALTER)
ARREST'

(A.R. nr. 7723)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 21 april 1992, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 343, 348, § 1, 353, §§ 1, 3 en 5,
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd
bij de wetten van 21 maart 1969, 1 maart
1971 en 27 april 1987, 757, 764, 1° en 13°,
765, 1042 en 1138, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 4
mei 1984,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eiser ten
einde de gewone adoptie uit te spreken
van Worthalter Henri Alfred, geboren te
Parijs op 25 maart 1985, Belg, wonende
te Antwerpen, Vlaamse Kunstlaan 40,
wettig kind van verweerder en van Tolkowsky Katia door eiser, en te zeggen
«
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KAMER -
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1° VORDERING IN RECHTE-

BURGERLIJKE ZAKEN - EXCEPTIE VAN NIETIGHEID
VAC\i DE PROCESHANDELING - ADOPTIE
BEHANDELING IN RAADKAMER.

2° ADOPI'IE -

VORM - BESLISSING DOOR
DE RECHTBANK - HOGER BEROEP - BEHANDELI:VG IN RAADKAMER.

(1) Cass,, 11 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr.
407).
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voor recht dat de naam van de geadopteerde zal zijn Berneman, Henri, Alfred,
ongegrond verklaart, ...
terwijl, eerste onderdeel, wanneer hager beroep ingesteld wordt tegen een
vonnis waarin uitspraak gedaan wordt
over een vordering tot adoptie gericht tegen de persoon die zijn toestemming
weigert, dan moet dit hager beroep in
raadkamer behandeld worden en enkel
de uitspraak van het arrest is openbaar;
dat het advies van het Openbaar Ministerie derhalve in raadkamer moet gehoord worden; dat eiser hager beroep ingesteld heeft tegen het vonnis van de
eerste rechter waarin zijn vordering tot
adoptie ongegrond verklaard werd omdat
verweerder zijn toestemming weigerde;
dat het Openbaar Ministerie zijn advies
over dit hager beroep derhalve in raadkamer had moeten geven; dat het Openbaar Ministerie echter, volgens de uitdrukkelijke vermelding van het bestreden arrest, ten onrechte in openbare
terechtzitting in zijn advies gehoord
werd en het bestreden arrest dientengevolge nietig is (schending van art. 353,
§§ 3 en 5, B.W. 757, 764, 1" en 13°, 765,
1042, 1138, 1", Ger.W.),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 860, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat, wat de verzuimde
of onregelmatig verrichte vorm ook
zij, geen proceshandeling nietig kan
worden verklaard, indien de wet de
nietigheid ervan niet 'uitdrukkelijk
heeft bevolen;
Overwegende dat de behandeling
van de zaak in raadkamer, als voorgeschreven bij artikel 353, § 5, eer··
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
een procedurevorm is waarvan de
nietinachtneming niet gepaard gaat
met een uitdrukkelijk door de wet
bevolen nietigheid;
Dat de omstandigheid dat het
openbaar ministerie zijn advies in
openbare terechtzitting heeft gegeven, niet tot gevolg heeft dat het bestreden arrest nietig is;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 juni 1992 - 3• kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Bi.itzler.
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BESLAG -

KANTONNEMENT - TENUITVOERLEGGING - IN HOGER BEROEP UITGESPROKEN VEROORDELING - CASSATIEBEROEP.

Een kantonnement kan niet in de weg
staan aan de tenuitvoerlegging van
een in hager beroep uitgesproken veroordeling waartegen een niet schorsend cassatieberoep is ingesteld. (1).
(Artt. 1403 en 1404 Ger.W.)
(RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE
T. COUCHIE)
ARREST

(A.R. nr. 7856)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1990 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: « schending van artikelen 1403 en
1406 van het Gerechtelijk Wetboek, van
het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken, zoals bevestigd in artikel 1138, zo, van het Gerechtelijk Wetboek en van het beschikkingsbeginsel,
(1) Cass., 23 juni 1988, A.R. nr. 8123 (A.C.,
1987-88, nr. 663).
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doordat het Arbeidshof te Brussel in
de bestreden beslissing, onder verwijzing
van het vonnis van de eerste rechter, het
arrest uitvoerbaar verklaart bij voorraad,
niettegenstaande elke voorziening, zonder borgtocht noch mogelijkheid tot
kantonnement,
terwijl weliswaar, overeenkomstig artikel 1406 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechter die uitspraak doet over de
vordering zelf, kan beslissen dat er geen
reden is tot kantonnement voor alle veroordelingen die hij uitspreekt of voor
een dee! ervan, indien de vertraging in
de regeling de schuldeiser aan ernstig
nadeel blootstelt, doch hij slechts tot outkenning van de mogelijkheid tot kantonnement kan besluiten indien hij daartoe
wordt aangezocht door de schuldeiser;
uit de stukken waarop Uw Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat verweerster
verzocht de mogelijkheid tot kantonnement uit te sluiten;
de eerste rechter de mogelijkheid tot
kantonnement niet uitsloot, en verweerster geen hoger beroep tegen dit punt
van de beslissing instelde,
zodat het arbeidshof niet aileen ten
onrechte tot de onmogelijkheid tot kantonnement besloot (schending van artikelen 1403 en 1406 van het Gerechtelijk
Wetboek) doch bovendien aldus uitspraak deed over een niet gevorderde
zaak (schending van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen over niet
gevorderde zaken, bevestigd in artikel
1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek)
en een geschilpunt beslecht dat niet door
hoger beroep bij hem aanhangig was gemaakt (schending van het beschikkingsbeginsel) >> :

Overwegende dat de appelrechters
(het) arrest en het vonnis a quo
uitvoerbaar bij voorraad (verklaren),
niettegenstaande elke voorziening,
zonder borgtocht noch mogelijkheid
tot kantonnement, zodat het bestreden vonnis ook op dit punt hervormd en gewijzigd wordt »;
Overwegende dat, enerzijds, de
voorziening in cassatie overeenkosmtig artikel 1118 van het Gerechtelijk Wetboek te dezen geen
schorsende kracht heeft, en, anderzijds, de uitvoering van het arrest
niet door een kantonnement kan
worden verhinderd;
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Dat het middel mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Bi.itzler en
Verbist.
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ARBEIDSONGEVAL -

VERGOEDING BASISLOON - TERUGBETALING VAN VERPLAATSINGSKOSTEN
MOBILITEITSVERGOEDING.

Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet wordt als loon beschouwd de
mobiliteitsvergoeding bedoeld in art.
31, § 2, C.A.O. 30 juni 1980 betreffende
de arbeidsvoorwaarden in het bouwbedrijf, algemeen verbindend verklaard
bij KB. 3 april 1981 (1). (Art. 35, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)

<<

(DE VADERLANDSCHE N.V. T. WILLEKENS)
ARREST

(A.R. nr. 7864)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1991 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
(1) Zie Cass., 12 feb. 1990, A.R. nr. 6964
(A.C., 1989-90, nr. 361), met cone!, O.M.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 51, 2°, lit.tera b
van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 34, 35, tweede lid, eerste streepje, van de wet van 10
april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, gewijzigd bij het koninklijk besluit
nr. 39 van 31 maart 1982, 31, §§ 2 tot 4,
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 30 juni 1980, gesloten in het Paritair
Comite voor het bouwbedrijf, betreffende
de arbeidsvoorwaarden toepasselijk in
de ondernemingen welke onder dat comite ressorteren, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 april
1981, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1984, algemeen bindend verklaard bij koninklijk
besluit van 29 mei 1984,
doordat het bestreden arrest van bevestiging voor recht zegt dat het basisloon 776.130 fr. bedraagt tot en met 31
december 1988, dan 791.640 fr. vanaf 1
januari 1989, en 807.480 fr. vanaf 1 januari 1990, op volgende gronden : het
recht op mobiliteitspremie vloeit voort
uit de in het paritair comite voor het
bouwbedrijf gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1974, vervangen door de overeenkomst van 30 juni
1980; zij wordt door de werkgever toegekend ingevolge de bestaande arbeidsverhouding; deze premie voldoet derhalve
aan de in artikel 35 van de Arbeidsongevallenwet gestelde vereisten om in beginsel te worden beschouwd als loon dat in
het basisloon moet worden opgenomen;
weliswaar bepaalt artikel 35, tweede lid,
van de Arbeidsongevallenwet, dat niet
als loon worden beschouwd de bedragen
die worden uitgekeerd als terugbetaling
van de verplaatsingskosten die de werknemer werkelijk gemaakt heeft, ten laste
van de werkgever, maar deze bepaling is
niet toepasselijk op de mobiliteitspremie;
in dat verband moet immers worden opgemerkt: dat de mobiliteitsvergoeding de
reglementeringen vervangt volgen welke
de verplaatsingsduur wordt betaald; dat
deze vergoeding forfaitair berekend
wordt in functie van de afstand in kilometers tussen de woonplaats van de
werkman en de bouwplaats; dat deze
vergoeding wordt toegekend buiten de eigenlijke verplaatsingsvergoeding waarop
de werknemer eveneens recht heeft; dat
deze vergoeding ook verschuldigd is indien het vervuer wordt verzorgd door en
op kosten van de werkgever; uit deze
vaststellingen blijkt voldoende dat de
mobiliteitsvergoeding niet kan worden
<<
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beschouwd als de terugbetaling van verplaatsingskosten die de werknemer werkelijk gemaakt heeft; deze premie moet
derhalve in het basisloon worden opgenomen; hieraan doet niet af het feit dat
werkgeversorganisaties hierover een andere mening hebben of dat de Nationale
Arbeidsraad reeds adviseerde de mobiliteitspremie uit het basisloon te weren,
terwijl de mobiliteitspremie die vermeld is in de C.A.O. van 30 juni 1981
(lees : 1980) onder de rubriek "reiskosten ", een aanvulling is van de vergoeding van de verplaatsingskosten, die de
werknemer maakt om zich van zijn
woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, rekening houdend met de veelvuldige veranderingen van werf en werkplaats in de bouwsector; dat deze mobiliteitspremie het karakter heeft van vergoeding van door de werknemer werkelijk gemaakte kosten van verplaatsing
ten laste van de werkgever, daar de premie rechtstreeks evenredig is met de afstand in kilometers tussen de woonplaats van de werkman en de bouwwerf
en slechts uitbetaald wordt wanneer er
een verplaatsingsvergoeding wordt toegekend; dat de mobiliteitspremie een aanvulling is van de verplaatsingskosten berekend op basis van de prij s van het
sociaal abonnement, hetgeen lager is dan
de werkelijke reiskosten; dat ook uit dat
oogpunt de mobiliteitspremie een vergoeding is van de door de werknemer
gemaakte verplaatsingskosten; dat de
forfaitaire berekening van de mobiliteitspremie aan het karakter van vergoeding
geen afbreuk doet; dat het feit dat de
mobiliteitspremie verschuldigd blijft ook
al wordt het vervoer door de werknemer
(lees : werkgever) bekostigd evenmin, als
zijnde een uitzondering op het principe,
aan deze premie geenszins de aard van
vergoeding ontneemt (schending van
artt. 51, 2o, littera b, van de wet van
5 december 1968, 31, §§ 2 tot 4, van de
C.A.O. van 30 juni 1981); dat dientengevolge het bestreden arrest ten onrechte de
aan verweerder toegekende mobiliteitspremie beschouwd heeft als een betaling
die deel uitmaakt van het basisloon van
verweerder (schending van aile ingeroepen bepalingen) , :

Overwegende dat, luidens artikel
35, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, voor de toepassing van
deze wet niet als loon worden beschouwd << de bedragen die worden
uitgekeerd als terugbetaling van de
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verplaatsingskosten die de werknemer werkelijk heeft gemaakt, ten
laste van de werkgever »;
Overwegende dat artikel 31, § 2,
derde lid, van de in het middel vermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1980 bepaalt :
« De mobiliteitsvergoeding dient
eveneens te worden toegekend aan
de belanghebbenden als het vervoer
wordt verzorgd door en op kosten
van de werkgever »;
Dat uit deze bepaling volgt dat de
mobiliteitsvergoeding wordt toegekend ongeacht of de werknemer de
kosten van de verplaatsing heeft gedragen; dat deze vergoeding derhalve niet geldt als terugbetaling van
de verplaatsingskosten die de werknemer werkelijk heeft gemaakt; dat
zij voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet als loon wordt
beschouwd;
Dat het middel faalt naar recht;

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOORDRACHT VAN K.ANDIDATEN - VORDERING
VAN DE WERKGEVER TOT SCHRAPPING VAN
DE KANDIDATENLIJST - TERMIJN.

1° Art. 37 K.B. 18 okt. 1990, dat het beroep tegen de voordracht van de kandidaten voor de sociale verkiezingen
regelt, vindt toepassing op alle betwistingen betreffende de geldigheid van
een kandidatuur en de samenstelling
van de kandidatenlijsten {1).
2° De vordering van de werkgever om

een kandidaat voor de sociale verkiezingen van de kandidatenlijst te
schrappen, moet worden ingediend
binnen de termijn bepaald bij art. 37
K.B. 18 okt. 1990 (2).
(BAUWERAERTS, BOND DER BEDIENDEN, TECHNIC! EN KADERS - A.B.V.V. T. SOCIETE FRAN<;AISE DE TRANSPORT GONDRAND FRERES
S.A.)

Procureur-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaat: mr. Houtekier.
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1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOORDRACHT VAN KANDIDATEN- BEROEP- K.B.
18 OKT 1990, ART 37 - DRA.AGWIJDTE.

1. Het arbeidshof bevestigt de beslissing van de arbeidsrechtbank dat de
kandidatuur van eerste eiser voor de sodale verkiezingen « niet regelmatig en
onontvankelijk is » en dat zijn naam derhalve van de kandidatenlijsten dient te
worden geschrapt.

3. Het eerste middel stelt de vraag aan
de orde of de vordering van verweerster
onder toepassing van artikel 3'7 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1990
valt en derhalve binnen de door clit artikel bepaalde termijn moet worden ingesteld.
4. Het arbeidshof beantwoordt deze
vraag ontkennend, omdat eerste eiser
wei geldig als kandidaat was voorgedragen, maar die kandidatuur niet geldig is
gebleven doordat hij zijn herplaatsing
niet heeft gevraagd.
Dat doet echter niets ter zake. De betwisting betreft hoe dan ook de vraag of
eerste eiser al dan niet op de kandidatenlijst mocht blijven voorkomen.

(1) en (2) Zie cone!. O.M.
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5. Artikel 37 van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1990 kent aan alle betrokkenen het recht toe om beroep tegen de
voordracht van de kandidaten in te stellen, ook aan de werkgever wanneer de
kandidaturen of de kandidatenlijsten
niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.
Deze bepaling heeft ongetwijfeld een
ruime draagwijdte. Bedoeling ervan is aile betwistingen betreffende kandidatenlijsten v66r de verkiezingen definitief te
beslechten en zulks binnen een -korte
termijn om het mogelijk te maken dat
de verkiezingen op de vastgestelde datum normaal kunnen plaatshebben.
Dat is overigens de strekking van de
ganse verkiezingsprocedure.
6. Het arrest van 28 april 1980 (3) oordeelt dat het beroep tegen de beslissing
van de werkgever aangaande de functies
van het leidinggevend personeel door de
werknemers binnen de voorgeschreven
termijn moet worden ingesteld « hoewel
( ... ) de beslissing hun niet ter kennis
wordt gebracht en ongeacht het ogenblik
waarop zij in feite kennis van de beslissing hebben gekregen ».
Het recente arrest van 6 april 1992 (4)
bevestigt deze rechtspraak en past ze toe
op de beslissing betreffende de indeling
of splitsing van de juridische entiteit c.q.
entiteiten in technische bedrijfseenheden.
In beide gevallen dient de voorgeschreven termijn dus in acht te worden genamen, ook al hebben de betrokkenen er
binnen die termijn geen kennis van.
7. Zelfs wanneer geen termijnen zijn
vastgesteld, moeten « de · geschillen in
verband met de handelingen die aan de
verkiezingen voorafgaan », volgens de
rechtspraak van het Hof (5), « worden
aangebracht v66r de datum die voor de
verkiezing is gesteld, op een tijdstip dat
de kiesprocedure nog normaal kan verlopen ''· Daaruit leiden de arresten van 22
oktober en 17 december 1984 (6) af dat
(3) A.C., 1979-80, nr. 546.
(4) A.R. nr. 9309 (A.C., 19191-92, nr. 418).
(5) Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 954), 22
okt. 1984, A.R. nr. 4442 (A.C., 1984-85, nr. 136)
en 17 dec. 1984, A.R. nr. 4511 (A.C., 1984-85, nr.
240) met cone!. O.M., (citaat uit laatstgenoemde arresten). Zie ook cone!. O.M. bij Cass., 13
dec. 1972, J.T.T., 1973, 134.
(6) Zie voetnoot 5.
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« een vordering tot nietigverklaring van
de verkiezing (... ) niet kan steunen op
grieven die betrekking hebben op handelingen, welke aan de kiesverrichtingen
voorafgaan », Want deze dienden vooraf
te worden aangevoerd.
8. Wetgeving en rechtspraak zijn beide
duidelijk erop gericht te voorkomen dat
betwistingen in verband met kiesverrichtingen het normale verloop van de
verkiezingen hinderen. Daarom moeten
de kandidatenlijsten v66r de verkiezingen definitief zijn vastgesteld (7) en moeten klachten tegen kandidaturen en beroepen tegen kandidatenlijsten worden
ingesteld binnen de zeer korte termijnen
bepaald in de artikelen 35 en 37 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1990.
Er is geen reden om de werkingssfeer
van die bepalingen te beperken en sommige geschillen over de kandidatenlij sten eraan te onttrekken.
9. In onderhavige zaak vordert verweerster dat eerste eiser van de kandidatenlijst wordt afgevoerd. Dat in onmiskenbaar een geschil over de samenstelling van de kandidatenlijst en de geldigheid van de kandidatuur van de betrokkene, ook al wordt niet betwist dat hij
als kandidaat mocht worden voorgedragen en wordt aileen de vraag gesteld of
hij wel kandidaat kan blijven.
Onterecht oordeelt het arbeidshof dat
de vordering van verweerster niet diende
te worden ingesteld binnen de termijn
van vijf dagen bepaald in artikel 37 van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1990.
10. Het arbeidshof meent in de arresten van 20 februari 1984 (8) steun te vinden voor zijn stelling dat verweerster
haar vordering nog na het verstrijken
van de in artikel 37 bepaalde termijn
kon instellen met toepassing van de artikelen 24, § 1, 1°, van de Bedrijfsorganisatiewet en 1, § 4, h, 1°, van de Gezondheid
en Veiligheidswet.
Terecht merken de eisers op dat deze
arresten toepassing maken van het voorheen geldende koninklijk besluit van 18
oktober 1978, dat niet voorzag in de mogelijkheid voor de werkgever om beroep
in te stellen wanneer geen klacht tegen

(7) Zie art. 37, derde lid, tweede zin, K.B. 18
okt. 1990.

(8) A.R. nrs. 7027 en 7059 (A.C., 1983-84, nr.
345).
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de kandidatenlijsten was ingediend.
Daarom kon hij dat toen, volgens het
Hof, wei doen op grond van de voormelde wetsbepalingen.
Thans echter is het recht van de werkgever om de lijsten aan te vechten
« zelfs indien geen enkele klacht werd
ingediend », wei door artikel 37 van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1990
geregeld; en het tweede lid bepaalt uitdrukkelijk dat dan het beroep moet worden ingesteld binnen vijf dagen na de
termijn bepaald voor het indienen van
de klachten.
De vordering die na het verstrijken
van die termijn is ingediend, is niet ontvankelijk.
11. Dient daarop nu een uitzondering
te worden gemaakt, wanneer, zoals in
deze zaak het geval is, de ontslagen
werknemer zijn herplaatsing niet heeft
gevraagd en de werkgever dat pas kon
vaststellen nadat de termijn van artikel
37 reeds was verstreken?
Naar mijn mening is er geen plaats
voor een zodanige uitzondering. De herplaatsing heeft niets te maken met de
geldigheid van de kandidatenlijst. De
kandidatuur is, volgens de artikelen 19,
vierde lid, van de Bedrijfsorganisatiewet
en 1, § 4, b-bis, vierde lid, van de Gezondheid en Veiligheidswet geldig, wanneer de betrokkene onregelmatig is ontslagen, wat in deze zaak niet wordt
be twist.
De aanvraag tot herplaatsing heeft aileen belang voor het recht op de bijzondere ontslagvergoeding van de beschermde werknemer.
12. De herplaatsing zelf heeft wei belang om het mandaat van personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en
in het veiligheidscomite te kunnen uitoefenen, zo men verkozen is. Want, luidens
de artikelen 21, § 1, derde lid, 2°, van de
Bedrijfsorganisatiewet en 1bis, § 1, eerste lid, 2°, van de Gezondheid en Veiligheidswet, eindigt dit mandaat « indien de
betrokkene geen deel meer uitmaakt van
het personeel ». Is hij geen personeelslid,
dan kan hij ook geen zitting hebben in
de ondernemingsraad en in het veiligheidscomite.
Of die voorwaarde vervuld is, moet
worden vastgesteld na de verldezing,
niet bij het voordragen van de kandidaten. Ook wanneer de betrokkene zijn
herplaatsing niet heeft gevraagd, kan de
werkgever hem op het tijdstip van de
verkiezing opnieuw in dienst genomen
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hebben, eventueel onder druk van de
vakbond of het personeel. Dan is de verkozene volwaardig lid van de raad of het
co mite.
13. Er moet een duidelijk onderscheid
worden gemaakt tussen de voorwaarden
om geldig als kandidaat te kunnen worden voorgedragen en de voorwaarden om
geldig als lid van de raad of het comite
te kunnen worden verkozen en het mandaat uit te oefenen. Dat komt omdat de
voorwaarden van verkiesbaarheid moeten vervuld zijn op de datum van de verkiezingen. (9).
Een van de voorwaarden van verkiesbaarheid is bijvoorbeeld « geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel »
(10). Een werknemer die bij het indienen
van de kandidatenlijsten niet tot het leidinggevend personeel behoort, wordt geldig als kandidaat voorgedragen. Maar zo
hij v66r de verkiezing met een leidende
functie wordt belast, is zijn eventuele
verkiezing ongeldig; wat niet wil zeggen
dat zijn kandidatuur ongeldig was.
14. Hetzelfde geldt de onregelmatig
ontslagen maar niet herplaatste werknemer. Zijn kandidatuur is geldig, maar
zijn verkiezing is ongeldig, zo hij niet opnieuw in dienst is genomen.
Dat komt er dus op neer dat de werkgever zijn beroep tegen de kandidatenlijst niet kan gronden op het ontbreken
van een aanvraag tot herplaatsing; maar
dat betekent niet dat om die reden de
termijn bepaald in artikel 37 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1990 niet
kan worden toegepast en dat de werkgever daarom na het verstrijken van die
termijn nog - tevergeefs overigens beroep kan instellen met toepassing van
artikel 24, § 1, 1°, van de Bedrijfsorganisatiewet en artikel 1, § 4, h, 1°, van de
Gezondheid en Veiligheidswet.
Het eerste middel is gegrond.
15. Welke zijn nu de mogelijke gevolgen van de vernietiging van de bestreden beslissing?
Allereerst moet de aandacht erop worden gevestigd dat het ganse arrest dient
te worden vernietigd, ook in zoverre dit
(9) Art. 19, derde lid, Bedrijfsorganisatiewet;
art. 1, § 4, b-bis, derde lid, Gezondheid en Veiligheidswet.
{10) Art. 19, eerste lid, 2", Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, b-bis, eerste lid, 2", Gezondheid en Veiligheidswet.
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het hager beroep ontvankelijk verklaart.
Volgens de rechtspraak van het Hof
moet deze niet aangevochten beslissing
mede worden vernietigd met toepassing
van het beginsel van het niet afscheidbaar beschikkend gedeelte (11).
16. Aangezien het gaat om een geschil
bedoeld in artikel 37 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1990, staat, krachtens artikel 80, 6°, van hetzelfde besluit,
tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank geen hager beroep open. Het door
de eisers ingestelde hager beroep is dus
niet ontvankelijk.
Daaruit volgt dat de door het arbeidshof bevestigde beslissing van de arbeidsrechtbank overeind blijft. Tegen dit vonnis kan geen cassatieberoep meer worden ingesteld. Want het is, overeenkomstig artikel 80, 5°, van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1990, bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen gebracht. En volgens het arrest van 12 februari 1990 (12}, doet deze kennisgeving
de termijn om cassatieberoep in te stellen !open.
17. Uiteinde!ijk heeft de vernietiging
die de eisers verkrijgen, geen nuttig effect; want eerste eiser blijft door de definitieve beslissing van de arbeidsrechtbank van de kandidatenlijst afgevoerd.
Maar het Hof kan op die grand het
cassatieberoep bij gebrek aan belang
niet onontvankelijk verklaren. Want de
voorgestelde redenering klopt maar op
de dubbele voorwaarde dat de rechter op
verwijzing de rechtspraak van het Hof
volgt - waartoe hij juridisch niet verplicht is - en dat het Hof zelf zich
houdt aan zijn rechtspraak dat de kennisgeving de termijn voor het instellen
van cassatieberoep doet !open - en
daarover kan het geen uitspraak doen,
aangezien de voorziening niet tegen het
vonnis van de arbeidsrechtbank is gericht.

Conclusie: vernietiging.
(11) Cass., 24 maart en 20 juni 1986, A.R. nr.
5086 en A.R. nr. 4610 (A.C., 1985-86, nrs. 464 en
661), 11 april 1988, A.R. nr. 6113 (A.C., 1987-88,
nr. 486).
(12) A.R. nrs. 6866 en 6974 (A.C., 1989-90, nr.
362). Zie oak Cass., 6 jan. en 24 april 1989,
A.R. nr. 5743 en A.R. nr. 8550 (A.C., 1988-89,
nrs. 263 en 481) en 28 mei 1990, A.R. nr. 7079
(A.C., 1989-90, nr. 563).

i

1019
ARREST

(A.R. nr. 7926}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 augustus 1991 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

Over het eerste middel, gesteld als
volgt: « schending van artikelen 24, § 1,
1° en § 2 van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (vervangen bij wet van 23 januari 1975 en gewijzigd door het koninklijk besluit nummer 4 van 11 oktober
1978 en door artikel 160 van de wet van
22 januari 1985), 1, § 4, h, 1° en ivan de
wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen (§ 4, h zoals gewijzigd door artikel 11, 2° van de
wet van 28 januari 1963, artikel 70 van
de wet van 10 oktober 1967, artikel 6 van
de wet van 16 januari 1967, artikel 9, § 3
van de wet van 17 februari 1971, artikel
14 van de wet van 23 januari 1975, artikel 9 van het koninklijk besluit nummer
4 van 11 oktober 1978; § 4, i toegevoegd
bij artikel 15 van de wet van 23 januari
1975}, 31, 34, 35 en 37 van het koninklijk
besluit van 18 oktober- 1990 betreffende
de ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (B.S. 31 oktober
1990},
doordat het Arbeidshof te Antwerpen
in de bestreden beslissing, na te hebben
vastgesteld dat eisers arbeidsovereenkomst op 27 maart 1991 verbroken werd
met uitbetaling van een vergoeding gelijk aan negen maanden loon, dat eiser
op 15 april 1991 voorgedragen werd als
kandidaat-personeelsafgevaardigde voor
de ondernemingsraad en voor het comite
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, dat op 10 juni
1991 sociale verkiezingen zouden worden
gehouden bij verweerster, dat geen geldige rei:ntegratieaanvraag werd ingediend
binnen de dertig dagen na eisers voordracht, en dat bij verzoekschrift van 27
mei 1991 verweerster haar vordering bij
de arbeidsrechtbank had aanhangig gemaakt, zich steunend op artikel 24 van
de wet van 20 september 1948 en 1, § 4
van de wet van 10 juni 1952, ertoe strekkend te horen zeggen voor recht dat de
kandidatuur van eiser voor de onderne-
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mingsraad en voor het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, onregelmatig was en
niet-toelaatbaar, daar hij niet voldeed
aan de voorwaarde van tewerkstelling,
oordeelt, dat " artikel 37 (K.B. van 18 oktober 1990) in casu niet van toepassing
is, vermits het beroep tegen een kandidatuurstelling dient te geschieden binnen de vijf dagen na de datum van de
kandidatuurstelling zelf ", enerzijds op
de gronden door de eerste rechter aangehaald, dat wil zeggen dat " krachtens artikel 24, par. 2 van de wet van 20 september 1948 en artikel 1, par. 4 van de
wet van 10 juni 1952 de werkgever, de
werknemers en de representatieve organisaties van werknemers en van kaderleden een algemene bevoegdheid hebben
om een vordering in te leiden bij de arbeidsgerechten tot het beslechten van aile geschillen in verband met de toepassing van de sociale verkiezingen " en dat
" bij ontstentenis van een specifieke bepaling over de termijn waarbinnen een
vordering moet worden ingeleid zulks
kan geschieden binnen de periode dat de
verkiezingsprocedure nog normaal kan
verlopen" en dat " in casu de verkiezingsprocedure nog niet volledig is afgelopen ", en anderzijds, op de eigen gronden dat " wanneer er geen klacht werd
ingediend het beroep van de werkgever,
in casu de vraag naar de geldigheid van
de kandidaturen van (eiser), valt onder
tocpassing van artikel 24, 1° van de wet
van 10 september 1989 (lees : 1948) en
van artikel1, § 4, h, 1° van de wet van 10
juni 1952; (zie Arr. Cass., 20.2.1984, R. W.,
1984-85, 968) ",
terwijl, zoals door eisers in het verzoekschrift tot hoger beroep uitdrukkelijk aangevoerd, verweersters oorspronkelijke vordering d.d. 29 mei 1991 laattijdig werd ingeleid en derhalve niet-toelaatbaar was; dat immers artikelen 24,
§ 1, 1° van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven en 1, § 4, h, 1° van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, aan, onder meer, de werkgevers het recht verlenen " een vordering in te leiden tot beslechting van alle
geschillen in verband met de toepassing
van deze sectie en van haar uitvoeringsbesluiten ", doch overeenkomstig § 2 van
genoemd artikel 24 en § 4, i van genoemd artikel 1, de Koning voor deze geschillen in bijzondere regelen van rechtspleging kan voorzien, hetgeen geschied-
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de bij koninklijk besluit van 18 oktober
1990 betreffende de ondernemingsraden
en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen;
~e werkgever aldus overeenkomstig
artikel 37 van genoemd koninklijk besluit van 18 oktober 1990 beroep kan instellen tegen de voordracht van kandidaten, wanneer de kandidaturen of de
kandidatenlijsten niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet
van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en veiligheid van de werknemers,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, en van dit besluit,
zelfs indien geen klacht werd ingediend;
door partijen werd aangevoerd, en
door het arbeidshof niet werd tegengesproken, dat de voordracht van eiser als
kandidaat voor de ondernemingsraad en
voor het comite voor veiligheid, gezondh~id en verfraaiing van de werkplaatsen,
met tot enige klacht, zoals bepaald bij
aritkel 35 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1990, had aanleiding gegeven;
aldus, overeenkomstig het tweede lid
van artikel 37 van het genoemde koninklijk besluit, bij gebrek aan klacht, het
beroep van de werkgever bij de arbeidsrechtbank diende te worden ingeleid binnen de vijf dagen na de termijn voorzien
in artikel 35 voor de indiening van de
klachten; eisers op dit vlak aanvoerden,
zo?der te worden tegengesproken, dat
lmdens de door verweerster zelf gehandteerde "verkiezingskalender " de termijn
voor het beroep aldus verstreek op 12
mei 1991;
de Koning bijgevolg in een bijzondere
procedure heeft voorzien voor het beroep
van de werkgever tegen de voorgedragen
kandidatenlijsten, zelfs bij ontstentenis
van voorafgaande klacht; deze procedure
onderworpen is aan de bij artikelen 80
en volgende van het koninklijk besluit
van 18 oktober 1990 gestelde regels; de
termijn voor de inleiding van het beroep
van de werkgever bij artikel 37 op straffe van verval is voorgeschreven, zoals
moge blijken uit artikelen 80, enig lid, 2°
van het genoemde koninklijk besluit,
zodat het Arbeidshof te Antwerpen ten
onrechte, in navolging van de eerste
rechter, en mede op grond van eigen motieven, de oorspronkelijke vordering tijdig en derhalve toelaatbaar heeft verklaard (schending van alle in de aanhef
van het middel aangehaalde wetsbepalingen) >>:
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Overwegende dat, krachtens artikel 37 van het koninklijk besluit van
18 oktober 1990, de werkgever beroep bij de arbeidsrechtbank kan instellen tegen de voordracht van de
kandidaten, wanneer de kandidaturen of de kandidatenlijsten niet in
overeenstemming zijn met de bepalingen van de Bedrijfsorganisatiewet, van de Gezondheid en Veiligheidswet en van het voormelde besluit, zelfs indien geen enkele klacht
werd ingediend; dat, wanneer geen
klacht werd ingediend, het beroep
van de werkgever moet worden ingesteld binnen vijf dagen na de termijn bepaald voor het indienen van
de klachten;
Dat deze bepaling toepassing
vindt op alle betwistingen betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de
kandidatenlij sten;
Overwegende dat de vordering
van verweerster ertoe strekte << te
horen zeggen voor recht dat de kandidatuur van (eerste eiser), zowel
als personeelsafgevaardigde voor de
ondernemingsraad, als voor het comite voor veiligheid en gezondheid,
niet regelmatig en onontvankelijk
is, daar hij niet voldoet aan de vereiste van tewerkstelling, tevens (verweerster) te machtigen de naam van
(eerste eiser) te schrappen van de
respectievelijke kandidatenlijsten en
verbod te horen opleggen zijn naam
te vermelden op de stemlijsten »;
Dat het arbeidshof aanneemt dat
eerste eiser << geldig als kandidaat
mocht worden voorgedragen »,maar
oordeelt dat << de afwezigheid (van
een geldige vraag tot herplaatsing)
de geldigheid van de kandidatuur op
zich wegneemt met er onlosmakelijk aan verbonden de gevolgen van
wettelijke bescherming als kandidaat »;
Overwegende dat de vordering
van verweerster onder artikel 37
van het koninklijk besluit van 18 oktober 1990 valt en derhalve bij de

arbeidsrechtbank diende te worden
ingesteld binnen de termijn bepaald
in het tweede lid van dit artikel;
Dat het arbeidshof met miskenning van deze bepaling oordeelt dat
het beroep van verweerster na het
verstrijken van de voormelde termijn mocht worden ingediend met
toepassing van de artikelen 24, § 1,
1°, van de Bedrijfsorganisatiewet en
1, § 4, h, 1°, van de Gezondheid en
Veiligheidswet;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Gent.
22 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
DeBruyn.
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KAMER -

22 juni 1992

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING - INTREKKING VAN DE KANDIDATUREN- STOPZETTING VAN DE KIESVERRICHTINGEN BEVOEGDHEID VAN HET STEMBUREAU.
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Het stembureau beslist geldig dat de
kiesverrichtingen voor de verkiezing
van de personeelsafgevaardigden in
het veiligheidscomite worden stopgezet, wanneer alle voorgedragen kandidaten hun kandidatuur hebben ingetrokken en in hun vervanging niet is
voorzien. (Artt. 36 en 46 K.B. 18 okt.
1990.)
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besluit dat "de werkgever er dus niet toe
gehouden (was) nog sociale verkiezingen
in zijn ondeneming te laten doorgaan ",
om volgende redenen : " Er wordt niet
bewezen en er zijn ook geen aanduidingen of gegevens die erop wijzen dat deze
intrekkingen onder dwang zouden zijn
gebeurd. De eerste rechter steunt zijn
beslissing op de overweging dat de vakbond de ingediende kandidaturen heeft
gehandhaafd, dat tegen deze handhaving
geen verhaal werd ingediend waardoor
(ALGEMEEN CHRISTELJJK VAKVERBOND VAN
ten onrechte een proces-verbaal van
BELGIE T. PRINTING INTERNATIONAL N.V. E.A.)
stopzetting der verkiezingen werd opgesteld. De (eiser) wijst nog op artikel 37
ARREST
van het koninklijk besluit van 18 oktober
(A.R. nr. 7945)
1990 en het feit dat niet tijdig klacht
werd neergelegd tegen de kandidatenEr wordt ook naar artikel 36 verweHET HOF; - Gelet op het bestre- ' lijst.
zen waarin gezegd wordt dat onder meer
den arrest, op 13 september 1991
de vakbond tot de veertiende dag v66r
door het Arbeidshof te Gent gewede verkiezingen een kandidaat kan verzen;
vangen, onder meer wanneer deze zijn
kandidatuur intrekt. Het artikel 36 beOver het middel, gesteld als volgt :
paalt dat tot de veertiende dag voor de
« schending van artikelen 1, § 4, h, 1° en
verkiezingen de vakbonden een kandi1, § 4, i van de wet van 10 juni 1952 bedaat die voorkomt op de overeenkomstig
treffende de gezondheid en de veiligheid
artikel 35 aangeplakte lijsten kunnen
van de werknemers alsmede de salubrivervangen in de opgesomde gevallen,
teit van het werk en van de werkplaatwaaronder " bij de intrekking " door de
sen (zoals gewijzigd bij wet van 17 juli
kandidaat van zijn kandidatuur. Het
1957, wet van 28 januari 1963, wet van 10
woord "kunnen" wijst erop dat de vakoktober 1967, wet van 16 januari 1967,
bond dus de keuze zou hebben, vervanwet van 17 februari 1971, wet van 23 jagen of niet vervangen. Men kan toch aan
nuari 1975), 31, 35, 36, 37 en 69 van het
een werknemer de vrijheid niet ontnekoninklijk besluit van 18 oktober 1990
men om zijn voordien gestelde kandidabetreffende de ondernemingsraden en de
tuur voor de sociale verkiezingen in te
comites voor veiligheid, gezondheid en
trekken, temeer wanneer dit geschiedde
verfraaiing van de werkplaatsen,
op een ogenblik dat er nog in zijn vervanging kan worden voorzien. De vakordoordat het Arbeidshof te Gent in de
ganisatie is weliswaar niet verplicht in
bestreden beslissing na het voorwerp
de vervanging te voorzien. Dit kan echvan de betwisting, de grieven tegen de
ter niet tot gevolg hebben dat de' intrekbeslissing van de arbeidsrechtbank en
king van de kandidatuur zonder gevolg
het verweer tegen de appelgrieven te
blijft en de kandidatuur dus gehandhebben omschreven, na over de ontvanhaafd blijft. Dat staat in ieder geval niet
kelijkheid en toelaatbaarheid van het hain de wet. Wanneer ingevolge het vrijwilger beroep en van de vordering te heblig en tijdig optreden van al de kandidaben gestatueerd, en na te hebben vastgeten-arbeiders er geen kandidaten meer
steld in verband met de normaliter op 14
waren overgebleven, konden er dus geen
juni 1991 bij verweersters te houden soverkiezingen meer worden gehouden en
ciale verkiezingen - ter gelegenheid
werd terecht een proces-verbaal van
waarvan eiser vier kandidaten-werkliestopzetting der verkiezingen voor de caden voordroeg voor het comite veiligheid
tegorie werklieden opgesteld. Het been gezondheid dat "(er) niet (kan) betwist proces-verbaal is dus rechtsgeldig"
twist worden dat de drie werknemers
(arrest pp. 13-14),
v66r de uiterste datum om de kandidatenlijst te wijzigen (31 mei 1991) nameterwijl overeenkomstig artikel 31 van
lijk op 28 mei 1991, zowel hun vakbond
het koninklijk besluit van 18 oktober
als hun werkgever hebben verwittigd dat
1990 betreffende de ondernemingsraden
zij hun kandidaturen introkken (en dat)
en de comites voor veiligheid, gezondeen kandidaat de onderneming reeds
heid en verfraaiing van de werkplaatsen,
vrijwillig (had) verlaten op 9 mei 1991 ",
tot uiterlijk 35 dagen na de aanplakking
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van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, in beginsel - behoudens wat de kaderleden betreft - aileen de representatieve werknemersorganisaties bij de werkgever een kandidatenlijst kunnen indienen;
te dezen niet betwist werd dat eiser op
15 april 1991 tijdig en regelmatig een
kandidatenlijst had ingediend voor de
verkiezingen van de leden van het comite
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, waarop de namen van vier kandidaten-arbeiders voorkwamen;
overeenkomstig artikel 35 van hetzelfde koninklijk besluit binnen zeven dagen na het verstrijken van de termijn
voorgeschreven voor de aanplakking van
het bij artikel 34 van dat koninklijk besluit bedoelde bericht in verband met de
datum der verkiezingen en de kandidatenlijst, de werknemers die op de kiezerslijsten voorkomen, de betrokken representatieve
werknemersorganisaties
en de betrokken organisaties van kaderleden bij de werkgever klacht kunnen indienen in verband met de voordracht
van kandidaten en overeenkomstig artikel 37 van hetzelfde koninklijk besluit,
zo geen klacht werd ingediend, de werkgever beroep kan instellen bij de arbeidsrechtbank binnen vijf dagen na
het verstrijken van de bij artikel 35 bedoelde klachttermijn, of, zo wel klacht
werd ingediend, de betrokken werknemersorganisaties, de betrokken werknemers of de betrokken representatieve organisaties van kaderleden binnen vijf
dagen na de aanplakking van het bij artikel 35 bedoelde bericht inzake de eventueel gewijzigde kandidatenlijst, een beroep kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank tegen de voordracht van kandidaten die tot een bij artikel 35 bedoelde klacht hebben aanleiding gegeven;
de Koning aldus, ter uitvoering van artikel 1, § 4, i van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, een specifiek recht van beroep
bij de arbeidsrechtbank instelde in verband met de voordrachten der kandidaten; elke onregelmatigheid in de voordracht der kandidaturen derhalve aanleiding kan geven tot een klacht en zo
nodig tot een gerechtelijke procedure
voor de arbeidsgerechten; te dezen, zoals
vastgesteld door het Arbeidshof te Gent,
geen klacht bij de werkgever noch be-
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roep bij de arbeidsrechtbank werd ingediend;
overeenkomstig artikel 36 van hetzelfde koninklijk besluit van 18 oktober 1990
alleen de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve organisatie van kaderleden of de kaderleden die
een lijst hebben voorgedragen, het recht
hebben, na raadpleging van de werkgever, eventueel nog wijzigingen aan te
brengen aan de regelmatig voorgedragen
en aangeplakte kandidatenlijsten, in geval van, onder meer, ontslag van een
kandidaat uit zijn betrekking in de onderneming of intrekking van de kandidatuur door de kandidaat; te dezen zoals
vastgesteld door het arbeidshof, eiser
niet alleen geen wijziging aanbracht aan
de kandidatenlijst, doch bovendien deze
oorspronkelijke lijst uitdrukkelijk bevestigde;
overeenkomstig artikel 69 van hetzelfde koninklijk besluit de kiesprocedure
slechts kan worden stopgezet wanneer
geen enkele kandidatenlijst is ingediend
of wanneer slechts een enkele representatieve werknemersorganisatie, een enkele representatieve organisatie van kaderleden of een erikele groep van kaderleden een aantal kandidaten voordraagt
dat gelijk is aan of lager ligt dan het
aantal toe te kennen gewone mandaten·
te dezen zich noch de ene noch de ande~
re hypothese voordeed; het stembureau
aldus niet de bevoegdheid bezit om na te
gaan of de voorgedragen kandidaten
eventueel nog voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, om, zo deze voorwaarden niet meer vervuld worden geacht, een proces-verbaal van stopzetting
der kiesverrichtingen op te stellen;
noch werkgever, noch de voorzitter
van het stembureau, noch het stembureau derhalve eenzijdig kandidatenlijsten mogen aanpassen of oordelen dat bepaalde kandidaturen ongeldig zijn, om
op grond daarvan te besluiten tot de
stopzetting van de kiesprocedure;
zodat het arbeidshof niet zonder miskenning van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen, kon oordelen dat het
stembureau op 14 juni 1991 op grond van
de eigen vaststelling dat geen kandidaten meer waren overgebleven, spijt het
feit dat noch eiser noch de arbeidsgerechten enige van de regelmatig voorgedragen kandidaten hadden geschrapt of
doen schrappen, kon besluiten tot de
stopzetting van de kiesprocedure (scherrding van alle in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen) » :

1024

HOF VAN CASSATIE
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Overwegende dat de wettelijke rezing bij gebreke van kandidaten
geling inzake veiligheidscomites,
niet kan plaatsvinden;
met name uit artikel 1, § 4, b, 4, derDat het arrest op die gronden wetde lid, van de wet van 10 juni 1952,
tig beslist dat « terecht een procesblijkt dat aileen werknemers die
verbaal van stopzetting der verkiedaartoe kandidaat zijn en als zodazingen voor de categorie werklieden
nig door een representatieve werk(door het stembureau) werd opgenemersorganisatie op een lijst zijn
steld »;
voorgedragen, als afgevaardigde van
Dat het middel niet kan worden
het personeel in het veiligheidscomiaangenomen;
te kunnen worden gekozen;
Dat uit de opzet van die regeling
volgt dat geen afgevaardigden van
het personeel in het veiligheidscomite kunnen worden gekozen, wanOm die redenen, verwerpt de
neer alle voorgedragen kandidaten
hun kandidatuur hebben ingetrokvoorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
ken, en in hun vervanging niet is
voorzien als bepaald in artikel 36
de kosten.
van het koninklijk besluit van 18 ok22 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter
tober 1990 betreffende de onderneen verslaggever: de h. Marchal, afdemingsraden en de veiligheidscomilingsvoorzitter - Gelijkluidende conclutes;
sie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
Overwegende dat het stembureau,
krachtens artikel 46 van voornoemd
koninklijk besluit, de verantwoordelijkheid voor de kiesverrichtingen
draagt; dat in een geval als hiervoren bedoeld, het aan dit bureau
staat na te gaan en te beslissen of
de kiesverrichtingen al dan niet
kunnen verder gaan; dat het bureau
daarbij de kandidatenlijsten niet ,
N:r. 558
hoeft te wijzigen en zich niet hoeft
uit te spreken over de geldigheid
van de kandidaturen ten aanzien
3e KAMER - 22 juni 1992
van de wettelijke vereisten, maar aileen dient te onderzoeken of er op
de ingediende kandidatenlijsten nog
ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAG
kandidaten zijn;
- RECHTSCOLLEGES - VERPLICHTING OM
EEN VRAAG TE STELLEN.
Dat tegen de beslissing van het
bureau een beroep bij de arbeidsWanneer een vraag omtrent een schenrechtbank kan worden ingesteld, op
ding door de wet van artt. 6 en 6bis
grond van artikell, § 4, h, 1°, van de
G. W. voor een rechtscollege wordt opwet van 10 juni 1952;
geworpen, moet dit rechtscollege het
Overwegende dat het arrest vaststelt dat « ingevolge het vrijwillig en
ttjdig optreden van al de kandidaten-arbeiders er geen kandidaten
meer waren overgebleven (en) er
dus geen verkiezingen meer (konden) worden gehouden »; dat het arrest, zonder op dat punt te worden
bekritiseerd, vaststelt dat de verkie-

Arbitragehof verzoeken over die vraag
uitspraak te doen, behalve in de gevallen bepaald in art. 26, § 2, tweede en
derde lid, Bijzondere Wet Arbitmgehof
(1). (Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(1) Zie Cass., 16 maart 1992, A.R. nr. M 805
N, en 6 april 1992, A.R. nr. M 561 F, supra,
nrs. 376 en 423.
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ARREST

(A.R. nr. M 815 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 maart 1992
door de Herkeuringsraad van de
provincie Oost-vlaanderen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 43, § 2 van de gecoordineerde dienstplichtwetten, de artikelen 2, 2°, 3 § 1, 26 § 2 en 29 § 2 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof en voor zoveel als nodig het
algemeen rechtsbeginsel van de rechten
van de verdediging,
doordat de herkeuringsraad in de bestreden beslissing toepassing maakt van
artikel 432 § 2 van de gecoordineerde
dienstplichtwetten en tevens beslist dat
er geen aanleiding is om de door eiser
opgeworpen vordering strekkende tot het
doen stellen van een prejudiciele vraag
aan het Arbitragehof in te willigen; dat
de opgeworpen prejudiciele vraag als
volgt luidde : Is art. 432 § 2 van de gecoordineerd~
dienstplichtwetten (K.B.
van 30 april 1962), zoals thans in werking sinds de wijziging ervan door art.
15 van de wet van 1 december 1976 tot
wijziging van de dienstplichtwetten (B.S.,
15 december 1976), al dan niet strijdig
met art. 6 en/of art. 6bis van de Grandwet, o.m. in zoverre het advocaten uitsluit om dienstplichtigen bij te staan of
te vertegenwoordigen op terechtzittingen
van de herkeuringsraden? en doordat de
herkeuringsraad, om, enerzijds, art. 43
§ 2 van de gecoordineerde dienstplichtwetten in het geval van eiser toe te passen, en, anderzijds, te weigeren om de
genoemde prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, daartoe in essentie
overweegt dat eiser ter terechtzitting
kan bijgestaan worden door een geneesheer van zijn keuze, hetgeen een gelijkwaardigheid tussen de dienstplichtige en
de herkeuringsraad en de mogelijkheid
tot een tegensprekelijke expertise impliceert, en derhalve een discriminatie uitsluit; dat de herkeuringsraad verder
overweegt dat, door het bij beslissing
van 13 februari 1992 toegekende en ook
waargenomen, inzagerecht door de huidige raadsman van eiser, in het volledige
dossier dat aan de herkeuringsraad voorligt, en de mogelijkheid voor de advocaat
van eiser om welkdanige opwerping ook
«
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te verwoorden, of welke stukken ook
neer te legge~, in, of als bijlage bij, een
krachten~ art1k~l 43 § 2 van de gecoordineerde d1enstphchtwetten door eiser zelf
neer te leggen verweerschrift ter terechtzitting van de herkeuringsraad, alle
r~.chten van de verdediging gevrijwaard
ZIJn; dat de herkeuringsraad in de bestreden beslissing ten slotte overweegt
dat "het (... ) niet (is) omdat een procedure (deels) schriftelijk is, waar in casu de
advocaat enkel bij wijze van opstellen
van een verweerschrift kan tussenkomen
zon~er dit bijkomend mondeling nog toe
te hchten, dat zij in strijd is met de
Grondwet ", en dat eiser zelf om de ver~ietiging van de voornoemde wetsbepalmg kan verzoeken overeenkomstig art.
2 2° van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof,
terwijl de bestreden beslissing ten onrechte toepassing maakt van artikel 43
§ 2 van de gecoordineerde dienstplichtwetten, en ten onrechte weigert om de
huidige advocaat van eiser toe te laten
om eiser bij te staan bij de behandeling
ter terechtzitting van de herkeuringsraad van dezes zaak; dat inderdaad de
herkeuringsraad, zonder te hebben vastgesteld dat de vordering van eiser onontvankelijk is, en zonder te hebben vastgesteld dat een van de hypotheses, vermeld
in artikel 26 § 2, derde lid van de bijzondere wet ?P het Arbitragehof in het geval van e1ser toepasselijk was, aldus in
de best~eden beslissing niet wettelijk
kon we1geren de bedoelde prejudiciele
vraag te stellen; dat de aanvraag inderdaad alleszins in alle opzichten ontvankelijk is, en dat het Arbitragehof nog
geen uitspraak heeft gedaan op een
vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp; dat het antwoord op de bedoelde
prejudiciele vraag verder ook onontbeerlijk -w:as en is om uitspraak te doen; dat
het antwoord op de vraag of eiser zich
mag laten bijstaan ter terechtzitting van
de herkeuringsraad door een advocaat
immers in belangrijke mate en recht:
streeks de omvang van zijn rechten van
verdediging bepaalt; dat het recht van
verdediging onafscheidelijk is verbonden
met elke daad van rechtspleging van onder andere administratieve rechtscolleges als de herkeuringsraad; dat door te
oordelen zoals voornoemd, de bestreden
beslissing het recht van verdediging
van eiser schendt; dat de rechtspleging
voor de herkeuringsraad immers mins~ens in het kader van de procedure van
e1ser onder meer mondeling geschiedde,
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gezien zijn oproepingen ter terechtzittingen, en het horen van de dienstplichtige
in procedures voor de herkeuringsraad
overigens op straffe van nietigheid vereist is; dat aldus de aanwezigheid van
een advocaat met eiser ter terechtzitting
minstens relevant is, onder andere om
opmerkingen of vragen van de leden van
de herkeuringsraad ter terechtzitting
nuttig te beantwoorden, en onverminderd de mogelijkheid op een verweerschrift in te dienen; dat een rechtscollege zich overigens niet mag inlaten
met de wijze waarop de rechtsonderhorigen hun recht van verdediging wensen
waar te nemen; dat aldus niet kan worden voorgehouden dat het antwoord op
de bedoelde prejudicii:\le vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen; dat
het verder niet op gaat, te overwegen dat
eiser zelf rechtstreeks om vernietiging
van de bedoelde wetsbepaling kon verzoeken aan het Arbitragehof; dat immers
een dergelijk verzoek, luidens artikel 3
§ 1 van bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof, niet op ontvankelijke wijze kan worden ingediend, indien zoals in casu meer dan zes maanden zijn verlopens sinds de bekendmaking van de wet; dat de gevorderde
prejudiciele vraag niet de discriminatie
of gelijkheid tussen de herkeuringsraad
en de dienstplichtige tot voorwerp heeft,
doch de discriminatie tussen dienstplichtigen die voor de herkeuringsraad verschijnen en andere rechtsonderhorigen,
inzonderheid gewetensbezwaarden en
dienstplichtigen die reeds militair zijn;
dat ten slotte eiser thans voor het Hof
van Cassatie dezelfde prejudiciele vraag
opwerpt, hieronder op de bladzijde 12
van huidige voorziening weergegeven, en
dat het Hof van Cassatie, overeenkomstig artikel 26 § 2, eerste lid van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, verplicht is de prejudiciele
vraag te stellen (schending van aile in
het middel aangehaalde rechtsregels); zodat, de bestreden beslissing de in het
middel
aangehaalde
rechtsregels
schendt »;

Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid, van
de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989, indien een
vraag ten aanzien van een schending door de wet van de artikelen 6,
6bis en 17 van de Grondwet voor
een rechtscollege wordt opgeworpen,

Nr. 558

dit college in de regel het Arbitragehof moet verzoeken over die vraag
uitspraak te doen;
Dat artikel 26, § 2, tweede en derde lid, van voormelde bijzondere
wet de gevallen bepaalt waarin het
rechtscollege van die verplichting is
vrij gesteld;
Overwegende dat eiser voor de
herkeuringsraad een prejudicii:He
vraag als hiervoren bedoeld, opwierp ten aanzien van een door hem
beweerde schending van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet door
artikel 43, § 2, van de Dienstplichtwet;
Dat de herkeuringsraad weigert
de prejudicHHe vraag aan het Arbitragehof te stellen; dat de herkeuringsraad niet vaststelt en uit de
vermeldingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat een van de in
voornoemd artikel 26, § 2, bepaalde
voorwaarden is vervuld;
Dat de herkeuringsraad aldus die
bepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar
de Herkeuringsraad van de provincie West-Vlaanderen.
22 juni 1992 - 3• kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. Marchal afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende ~onclu
sie van de h. Lenaerts, procureur-generaal Advocaat: mr. Ivan Lietaer
Kortrijk.
'
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Nr. 559
2e KAMER - 23 juni 1992

BEWIJS -

STRAFZAKEN - GESCHRIFrEN WETI'ELIJKE BEWIJSWAARDE - PROCES-VERBAAL- ONREGELMATIGHEID ERVAN- EENVOUDIGE INLICHTING.

Het geschrift van vaststelling van een
overtreding van het Wegverkeersreglement dat wegens de onbevoegdheid
van de vaststeller het karakter van
proces-verbaal ontbeert, geldt als
schriftelijke aangifte, met de bewijswaarde van een eenvoudige inlichting,
die de feitenrechter vrij beoordeelt (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT
T. MARCKX VAN KEER)
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ling in se niet onregelmatig maakt;
dat het geschrift van vaststelling
wegens die onbevoegdheid weliswaar het karakter van proces-verbaal ontbeert, maar geldt als schriftelijke aangifte, weliswaar zonder
bijzondere wettelijke bewijswaarde
en met de bewij swaarde van een
eenvoudige inlichting die door de
feitenrechter vrij wordt beoordeeld;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, nu zij het nietbewezen zijn van het aan verweerder ten laste gelegde misdrijf niet
stoelen op beoordeling van de bewijswaarde van de als inlichting geldende vaststelling, maar die vaststelling als dusdanig als onregelmatig afwijzen wegens onbevoegdheid
van de vaststeller, hun beslissing
niet naar recht verantwoorden;

ARREST

(A.R. nr. 5830)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 juni 1991 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 154, 189
en 211 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat de appelrechters
het hager beroep van eiser ongegrond ver klaren om reden dat « de
vaststellingen van de parkeer- en
verkeerstoezichter van 11 april 1990
niet regelmatig (waren, in welke
omstandigheden) het misdrijf niet
bewezen (is) zoals door de eerste
rechter terecht werd beslist »;
Overwegende dat die motivering
van de appelrechters in het geheel
stoelt op de onbevoegdheid van de
vaststeller;
Overwegende dat de onbevoegdheid van de vaststeller de vaststel(1) Zie Cass., 8 mei 1984 (A.C., 1983-84, nr.
515), met voetnoot 1; 30 okt. 1984 (A.C.,
1984-85, nr. 149) en 10 maart 1987 (A.C.,
1986-87, nr. 409).

Om die redenen, zonder dat er
grond is om de door eiser aangevoerde middelen te onderzoeken,
vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in hager beroep.
23 juni 1992 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. De Peuter, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
E. Pringuet, Gent.

Nr. 560
2• KAMER - 24 juni 1992

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP
- BURGERLIJKE RECIHSVORDER!NG - BE-
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GIN - BIJ VERSTEK VEROORDEELDE BEKLAAGDE - BUITEN HET GEDING GESTELDE
VERZEKERAAR- VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer een arrest de beklaagde bij
verstek heeft veroordeeld en op tegenspraak heeft bevolen dat diens vrijwillig tussengekomen verzekeraar buiten
het geding zou worden gesteld, kan de
burgerlijke partij zich onmiddellijk ter
laatstgenoemde beslissing in cassatie
voorzien, oak al is de gewone verzettermijn waarover de beklaagde beschikt nag niet verstreken (1).
(FAUX T. VOLKSVERZEKERING N.V.)

(A.R. nr. 9712)
24 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: mevr.
Jeanmart Gelijlduidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van
Heeke, De Gryse en J. de Beer de Laer,
Verviers.

Nr. 561
2•

KAMER -

24 juni 1992

HERHALING -

WANBEDRIJF NA WANBEDRIJF - VEROORDELING MET UITSTEL -- ONDERGANE STRAF- TIJDSTIP- TERMIJN VAN
VIJF JAAR- AANVANG.

Wanneer, na een wanbedrijf in staat van
herhaling een nieuw wanbedrijf wordt
gepleegd, de veroordeling wegens het
eerste feit met uitstel is uitgesproken
en het uitstel niet is ingetrokken,
wordt de straf geacht te zijn ondergaan bij het verstrijken van de proefNoot arrest nr. 560 :
(1) Cass., 6 dec. 1937 (Bull. en Pas., 1937, I,
370) met cone!. M. Sartini van den Kerckhove
adv.-gen.; 15 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1118); zi~
Cass., 28 sept. 1976 (A.C, 1977, 109) en de noot
1, biz. 109-110.

tijd en gaat de bij art. 56, tweede lid,
Sw. bepaalde termijn van vijf jaar in
op dat tijdstip (1).
(BELLENS, MISEUR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9910)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op. 17 maart 1992 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. Op de voorziening van de eiser
Michel Bellens, beklaagde, tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het middel, luidende als volgt :
doordat het bestreden arrest beslist
dat eiser in staat van herhaling verkeerde op het ogenblik van de feiten, namelijk in de nacht van 13 op 14 juli 1990, en
hem tot een gevangenisstraf van vijftien
jaar veroordeelt op grond dat « herhaling
van wanbedrijf na wanbedrijf als bedoeld in artikel 56, tweede lid, van het
Strafwetboek, vereist : 1o dat de beklaagde tevoren, bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, tot een gevangenisstraf van ten minste een jaar is veroordeeld; 2° dat de veroordeelde het nieuwe
wanbedrijf heeft gepleegd voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar
sinds hij zijn straf heeft ondergaan of
sinds zijn straf verjaard is; dat (eiser)
door de Correctionele Rechtbank te
Charleroi bij een op 27 juni 1984 gewezen vonnis, dat op de dag van de feiten
van deze zaak in kracht van gewijsde
was gegaan, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel
van tenuitvoerlegging van de gehele
straf voor de duur van vijf jaar te rekenen van dat vonnis; dat die maatregel
niet werd herroepen; clat het bestaan zelf
van de veroordeling in zodanig geval niet
ter discussie staat ( ...); dat, wanneer door
de vervulling van de aan het uitstel gekoppelde voorwaarde de straf definitief
niet meer hoeft te worden ondergaan, de
voorwaardelijke veroordeling voor de
herhaling evenzeer meetelt als een gewone veroordeling ( ... ); dat artikel 56, twee(1) Zie cone!. O.M. (Bull. en Pas., 1992, I, nr.
561).
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de lid, van het Strafwetboek nergens bepaalt dat er geen sprake is van herhaling van wanbedrijf na wanbedrijf zolang de veroordeelde zijn straf niet heeft
ondergaan of zolang die straf niet is verjaard; het enkel bepaalt dater geen wettelijke herhaling meer is, als het nieuwe
wanbedrijf meer dan vijf jaar nadien
wordt gepleegd (Cass., 21 april 1902, Pas.,
1902, I, 207); dat die uitlegging beantwoordt aan het tweevoudig opzet van de
wetgever om, enerzijds, door toekenning
van uitstel de veroordeelde ertoe aan te
zetten zich te beteren, aangezien de uitspraak van een veroordeling, meer dan
de tenuitvoerlegging ervan, voor hem
een waarschuwing betekent, en, anderzijds, om door toepassing van de regels
betreffende de herhaling een strengere
bestraffing te verzekeren van degene die
de gekregen waarschuwing in de wind
zou slaan; dat derhalve bij de vaststelling van de dies a quo van de proeftijd
van vijf jaar bedoeld in de bovengenoemde bepaling, moet worden nagegaan op
welke dag de voorwaardelijke veroordeling tot een straf is ondergaan of geacht
wordt ondergaan te zijn; dat, in geval
van voorwaardelijke invrijheidstelling,
de bij artikel 56, tweede lid, voor de
staat van herhaling vereiste termijn ingaat na de proeftijd, dus op het ogenblik
dat de vrijheidsbeneming geacht wordt
ondergaan te zijn (Cass., 16 oktober 1950,
A.C., 1951, 56); dat de voorwaardelijke invrijheidstelling voorzeker een wijze van
tenuitvoerlegging van de straf is (... ), terwijl het uitstel een maatregel is in verband met de tenuitvoerlegging van de
straf (Cass., 2e kamer, 12 december 1990,
aangehaald in J.L.M.B. 1992, blz. 67); dat
derhalve blijkens de opzet van de regels
inzake herhaling, het begrip " ondergane
straf " niet beperkt is tot het be grip " ten
uitvoer gelegde straf ", zodanig dat, mutatis mutandis, de bij artikel 56, tweede
lid, van het Strafwetboek bepaalde termijn moet worden geacht in te gaan bij
het verstrijken van de bij de voorwaardelijke veroordeling opgelegde proeftijd;
dat te dezen de staat van wettelijke herhaling ten aanzien van (eiser) voldoende
blijkt uit de tijdens de debatten overgelegde eensluidend verklaarde kopie van
het op 27 juni 1984 door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi gewezen en op
de datum van de litigieuze feiten in
kracht van gewijsde gegane vonnis nu
eiser het hem thans ten laste gelegde
misdrijf heeft gepleegd minder dan vijf
jaar na 27 juni 1989, dag waarop de bij
dit vonnis opgelegde straf is ondergaan,
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terwijl krachtens artikel 56, tweede lid,
van het Strafwetboek, degene die tot een
gevangenisstraf van ten minste een jaar
is veroordeeld, kan worden veroordeeld
tot het dubbele van het maximum van de
bij de wet op het wanbedrijf gestelde
straf, indien hij het nieuwe wanbedrijf
pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen
sinds hij zijn straf heeft ondergaan of
sinds zijn straf verjaard is; wanneer voor
de uitvoering van de veroordeling tot een
gevangenisstraf van ten minste een jaar
een uitstel is verleend dat, na afloop van
de proeftijd, niet is herroepen, de in artikel 56, tweede lid, bedoelde termijn van
vijf jaar ingaat op het ogenblik dat de aldus onherroepelijk geworden - voorwaardelijke veroordeling in kracht van
gewijsde is gegaan; het arrest bijgevolg
de beslissing dat eiser op het ogenblik
van de feiten - namelijk de nacht van
13 op 14 juli 1990 - in staat van wettelijke herhaling verkeerde op grond van
het op 27 juni 1984 door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi gewezen vonnis,
dat op 14 juli 1984 in kracht van gewijsde is gegaan, niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 56, tweede
lid, van het Strafwetboek); het opzettelijk en met voorbedachte rade toebrengen van slagen en verwondingen die de
dood hebben veroorzaakt zonder het oogmerk om te doden, in geval van correctionalisering door aanneming van verzachtende omstandigheden en bij onstentenis van herhaling, wordt gestraft met
een gevangenisstraf van maximum tien
jaar; de uitgesproken gevangenisstraf
van vijftien jaar bijgevolg niet wettig is
(schending van de artikelen 25, 80 en 401
van het Strafwetboek) :
Overwegende dat eiser op 27 juni
1984 door de Correctionele Rechtbank te Charleroi werd veroordeeld
tot een gevangenisstraf van drie
jaar met uitstel voor de tenuitvoerlegging van de gehele straf, voor de
duur van vijf jaar te rekenen van
dit vonnis;
Dat die maatregel niet werd herroepen;
Dat bovengenoemd vonnis op het
ogenblik van de feiten van deze
zaak, namelijk de nacht van 13 op
14 juli 1990, in kracht van gewijsde
was gegaan;
Overwegende dat krachtens artikel 56, tweede lid, van het Strafwet-

1030

HOF VAN CASSATIE

boek hij die tot een gevangenisstraf
van ten minste een jaar is veroordeeld kan worden veroordeeld tot
het dubbele van het maximum van
de bij de het wanbedrijf gestelde
straf, indien hij << het nieuwe wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn
verlopen sinds hij zijn straf heeft
ondergaan of sinds zijn straf verjaard is >>;

Nr. 562

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
24 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Ve1·slaggever: de h.
Lahousse Gelijkluidende conclusie
van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

Overwegende dat uitstel een
maatregel in verband met de tenuitvoerlegging van de straf is in die zin
dat de beslissing waarbij het wordt
verleend, de veroordeelde voor de
bij die beslissing bepaalde duur geheel of ten dele ontslaat van de tenuitvoerlegging van de straf;
Overwegende dat de veroordeelde
gedurende de proeftijd wel gehouden is tot de naleving van algemene
verplichtingen of van algemene en
specifieke verplichtingen, naargelang hij gewoon dan wel probatieuitstel geniet;
Overwegende dat bij het verstrijken van die termijn en mits het uitstel niet is herroepen, de straf niet
meer ten uitvoer kan worden gelegd, aangezien de vrijstelling van
de tenuitvoerlegging ervan definitief
geworden is;
Dat het derhalve op dat ogenblik
is dat de straf geacht wordt ondergaan te zijn;
Dat het arrest, nu het beslist dat
eiser ten dezen op het ogenblik van
de feiten in staat van wettelijke herhaling verkeerde, aangezien hij die
feiten minder dan vijf jaar na het
verstrijken van de bij de voorwaardelijke
veroordeling
opgelegde
proeftijd gepleegd had, naar recht is
verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 562
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24 juni 1992

1° DIEFSTAL EN AFPERSING -

DOODSLAG, GEPLEEGD OM DIEFSTAL TE VERGEMAKKELIJKEN OF OM DE STRAFFELOOSHEID
ERVAN TE VERZEKEREN DIEFSTAL HOOFDFEIT - DOODSLAG - VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID.

2° DIEFSTAL EN AFPERSING -

DOODSLAG, GEPLEEGD OM DIEFSTAL TE VERGEMAKKELIJKEN OF OM DE STRAFFELOOSHEID
ERVAN TE VERZEKEREN- POGING- WETSBEPALINGEN - STRAF.

1° Doodslag, gepleegd om diefstal te ver-

gemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren is een reele
verzwarende omstandigheid van het
hoofdfeit diefstal, waarmee als zodanig
voor allen die eraan hebben deelgenomen, rekening moet worden gehouden
(1). (Art. 475 Sw.)
2° De paging tot diefstal die gepaard

gaat met de verzwarende omstandigheid dat doodslag werd gepleegd om
die diefstal te vergemakkelijken of om
de straffeloosheid ervan te verzekeren,
valt onder toepassing van de artt. 52
en 475 Sw. en wordt gestraft met Jevenslange dwangarbeid (2).

(1) en (2) Zie cone!. O.M. (Bull. en Pas., 1992,
I, nr. 562)
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE CHANTRY EA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9974)

RET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
op 12 mei 1992 ingediend door de
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij beschikking van
13 februari 1990, 1) Chantry Claude,
geboren op 25 oktober 1965 te Bergen; 2) Algham Temsamani Mohamed, geboren op 7 november 1966 te
Tanger (Marokko); 3) Harssi Abdelkarim, geboren op 10 januari 1966 te
Ouled Settout (Marokko); 4) Hannani Nordine, geboren op 15 november
1966 te Charleroi; 5) Ouriaghli Hassan, geboren op 21 december 1965 te
Brussel naar de correctionele rechtbank verwezen heeft wegens de telastlegging A, namelijk dat ze op 25
september 1986 te Sint-Jans-Molenbeek, als mededaders, gepoogd hebben door middel van geweld of bedreiging bedrieglijk een som geld
weg te nemen, met de omstandigheid dat de diefstal is gepleegd door
twee of meer personen, dat wapens
of op wapens gelijkende voorwerpen
zijn gebruikt of getoond en dat een
gestolen _voertuig is gebruikt hetzij
om de d1efstal te vergemakkelijken
hetzij om de vlucht te verzekeren
alsook wegens de tenlastlegging G;
namelijk dat zij op dezelfde plaats
en hetzelfde tijdstip opzettelijk, met
het oogmerk om te doden en met
voorbedachte rade doodslag hebben
gepleegd op Claude Lebrun; dat de
eerste vier beklaagden bovendien
zijn verwezen wegens het sub B ten
laste gelegde feit dat ze op 24 september en 25 september 1986 te
Brussel en te Jette, door middel van
inklimming of valse sleutels, roerende voorwerpen die hen niet toebehoorden, te dezen drie wagens bedrieglijk hebben weggenomen,' als-
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ook wegens het sub C ten laste
gelegde feit dat zij op 24 en 25 september 1986 in het gerechtelijk arrondissement Brussel deel hebben
uitgemaakt van een vereniging van
boosdoeners die was opgericht om
aanslagen te plegen op personen of
eigendommen door misdaden andere dan die welke met de doodstraf
of dwangarbeid worden gestraft; dat
eerstgenoemde bovendien naar de
rechtbank werd verwezen uit hoofde
van het hem sub F ten laste gelegde
feit, dat hij op 25 september 1986 te
Sint-Jans-Molenbeek, zonder wettige
reden en zonder vergunning van de
procureur des Konings een verweerwapen heeft gedragen, alsook wegens het hem sn.b E ten laste gelegde feit, dat h1j door gebaren of
zinnebeelden Allata Nunzio bedreigd heeft met een aanslag op
personen of eigendommen, waarop
een criminele straf gesteld is; dat de
tweede werd verwezen wegens het
hem sub D ten laste gelegde feit,
dat hij op 25 september 1986 in het
gerechtelijk arrondissement Brussel,
ofschoon hij geen geneesheer, apotheker of dierenarts was, slaapmiddelen, verdovende middelen of andere psychotropische stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en waarvan de lijst door de
Koning wordt vastgesteld, te dezen
een niet nader bepaalde hoeveelheid
canabis, onder bezwarende titel of
om niet en zonder voorafgaande vergunning van de minister tot wiens
bevoegdheid Volksgezondheid behoort, heeft ingevoerd, uitgevoerd,
vervaardigd, in zijn bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd
of aangeschaft, waarbij bovendien
de derde verdachte in staat van herhaling werd bevonden;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, op het verzet dat
tegen die beschikking was ingesteld,
door de burgerlijke partijen Anne
Melin en Anne Lebrun, enerzijds,
door het openbaar ministerie, anderzijds, de bestreden beschikking bij
het arrest van 3 mei 1990 bevestigd
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heeft, behalve in zoverre de vijf verdachten daarbij naar de correctionele rechtbank werden verwezen wegens de telastlegging G; dat dit
arrest wat die telastlegging betreft
de buitenvervolgingstelling gelastte
op grond, onder meer, dat « de omstandigheid dat de doodslag is gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid
ervan te verzekeren » aileen als een
verzwarende omstandigheid kan
worden beschouwd in het geval dat
de diefstal is voltooid en « dat tegen
een van de vijf verdachten slechts
vervolging wegens doodslag kon
worden ingesteld als er aanwijzingen bestonden dat hij rechtstreeks
en persoonlijk aan de doodslag en
niet enkel aan de paging tot diefstal
had deelgenomen »;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, met gedeeltelijke
bevestiging van het op 15 april 1991
door de correctionele rechtbank gewezen vonnis, zich bij arrest van 16
maart 1992 onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de
aan de beklaagden verweten feiten,
op grond dat de sub A ten laste gelegde feiten, gesteld dat ze bewezen
waren, een paging tot diefstal door
middel van geweld of bedreiging
zouden zijn, met de in artikel 475
van het Strafwetboek bedoelde verzwarende omstandigheid van doodslag;
Overwegende dat de arresten van
3 mei 1980 en 16 maart 1992 in
kracht van gewijsde zijn gegaan en
dat uit de strijdigheid ervan een geschil over rechtsmacht is ontstaan
dat de procesgang belemmert; dat er
grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat de in de telastlegging G omschreven feiten, zoals
ze zijn weergegeven, een rechtstreeks en gewild gevolg lijken te
zijn van het geweld dat werd gebruikt bij de in de telastlegging A
omschreven paging tot diefstal;
Overwegende dat luidens artikel
475 van het Strafwetboek doodslag,

Nr. 562

gepleegd om diefstal of afpersing te
vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren, met
de dood wordt gestraft; dat in het
bij dit artikel bedoelde geval de diefstal het hoofdfeit en de doodslag de
verzwarende omstandigheid is; dat
die reeHe verzwarende omstandigheid als zodanig voor allen die aan
de diefstal hebben deelgenomen in
aanmerking moet worden genomen;
dat het aldus omschreven misdrijf
een misdaad is;
Overwegende dat luidens artikel
52 van het Strafwetboek paging tot
misdaad, overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van dat wetboek, wordt
gestraft met de straf die onmiddellijk lager is dan die gesteld op de
misdaad zelf;
Overwegende dat artikel 476 van
het Strafwetboek afwijkt van de in
artikel 52 van dat wetboek vervatte
regel die van toepassing is op de in
de artikelen 473 en 474 omschreven
misdrijven; dat het niet de opzet is
van die bepaling om van de algemene regel ook af te wijken wanneer
artikel 475 moet worden toegepast;
Dat bijgevolg, zo mocht blijken,
zoals het Hof van Beroep te Brussel
in zijn arrest van 16 maart 1992
vaststelt, dat de sub A en G ten
laste gelegde feiten een paging tot
diefstal zijn met de omstandigheid
dat doodslag is gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of om de
straffeloosheid ervan te verzekeren,
zij overeenkomstig artikel 52 van
het Strafwetboek met levenslange
dwangarbeid zouden moeten worden
gestraft, welke straf door het onderzoeksgerecht niet kan worden gecorrectionaliseerd;
Overwegende dat de feiten van de
overige telastleggingen samenhangend schijnen te zijn met de in de
telastleggingen A en G omschreven
feiten;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt

Nr. 563

1033

HOF VAN CASSATIE

het op 3 mei 1990 gewezen arrest
van het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gema'akt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel.
24 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Ghislain - Gelijkluidende conclusie van
de h. Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal.

Nr. 564
1e

KAMER -

25 juni 1992

1° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER - VEROORDELING IN DE KOSTEN WETTELIJKHEID - VEREISTE.

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER - APPELGERECHT - VEROORDELING IN
DE KOSTEN - WETTELIJKHEID - VEREISTE.

3° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER - APPELGERECHT - RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN - OMSLAG - WETTELIJKHEID - VEREISTE.

1° De partij die op een rechtsvordering

slechts gedeeltelijk in het ongelijk is
gesteld mag, in de regel, niet in alle
kosten worden veroordeeld (1). (Art.
1017, Ger.W.)
Nr. 563
2• KAMER - 24 juni 1992

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MOTIVERING - VERWIJZING NAAR
EEN VROEGER ARREST - WETTIGHEID.

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in
de weg dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die de handhaving van de
voorlopige hechtenis beveelt, verwijst
naar de redenen van een of meer eerder over de zaak gewezen arresten die
zij vermeldt, mits zij haar beslissing
motiveert naar het vereis van de wet.

2° en 3° Wanneer een hager beroep, dat
alleen tegen de hoofdvordering is gericht, gegrond wordt verklaard, kan
het appelgerecht in de regel de appellant niet in een gedeelte van de appelkosten veroordelen noch de rechtsplegingsvergoedingen omslaan. (Art. 1017,
Ger.W.)
(MERCIER, BERTHO T. LOCASCIO E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9364)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 1991 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik in hoger beroep gewezen;

(BEIJER)

(A.R. nr. 64)
24 juni 1992 - 2• kamer - Voorzitter:
de h. Stranard - Verslaggever: de h.
Willems - Gelijkluidende conclusie van
de h. Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Chome, Brussel.

Overwegende dat volgens artikel
1017 van het Gerechtelijk Wetboek,
tenzij de wet anders voorschrijft, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de
{1) Zie Cass., 26 sept. 1983, A.R. nr. 3874
(A.C., 1983-84, nr. 46).
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in het ongelijk gestelde partij in de
kosten verwij st;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de eerste rechter de
eisers heeft veroordeeld tot betaling
van het bedrag van 25.000 frank aan
de verweerders wegens genotsstoornis, hun tegenvordering tot betaling
van 25.000 frank wegens tergend en
roekeloos geding heeft afgewezen
en de kosten te hunnen laste heeft
gelegd;
Overwegende dat de eisers, in
hun verzoekschrift van hoger beroep, de wijziging van het vonnis
hebben gevraagd in zoverre het aan
de verweerders een genotsvergoeding van 25.000 frank heeft toegekend, zonder hun vordering wegens
tergend en roekeloos geding te
handhaven;
Overwegende dat de eisers, hoewei zij bijgevolg gedeeltelijk in het
ongelijk zijn gesteld voor de vrederechter aangezien hun tegenvordering door die magistraat definitief
ongegrond is verklaard, niet als dusdanig kunnen worden beschouwd in
hoger beroep, nu hun tot de hoofdvordering beperkt hoger beroep gegrond is verklaard;
Dat het bestreden vonnis, door in
die omstandigheid het beroepen
vonnis te bevestigen in zoverre het
de eisers in alle kosten veroordeelt,
door hen te veroordelen in de helft
van de appelkosten en door de
rechtsplegingsvergoedingen om te
slaan, de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 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 Hoei, zitting houdend in
hoger beroep.
25 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.

Nr. 565
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25 juni 1992

1° ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ART. 13, DERDE LID, WET 10 MAART
1925 -

TOEPASSINGSVEREISTEN.

2° WEGEN -

ELEKTRISCHE ENERGIE
ART. 13, DERDE LID, WET 10 MAART 1925 TOEPASSINGSVEREISTEN.

3° CASSAT!E -

VERNIETIGING- OMVANG
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESCHIKKEND
GEDEELTE NIET ONDERSCHEIDEN WAT DE
OMVANG VAN DE CASSATIE BETREFT- BEGRIP.

1° en 2° Niet naar recht verantwoord is

de beslissing van de rechter, waarin
deze oordeelt dat de door het Wegenfonds opgelegde wijzigingen aan de
elektrische installaties van een intercommunale vereniging noodzakelijk
zijn voor de openbare veiligheid en in
het belang van de wegen, en niettemin
beslist dat de kosten van die werken
niet ten laste vallen van die vereniging, op grand dat, als die kosten door
een zuivere « intercommunale » dienden te worden betaald, zulks hierop
zou neerlwmen dat de kosten ten laste
komen van de inwoners van de gemeenten op wier grondgebied de werken zijn uitgevoerd; die motivering

HOF VAN CASSATIE

Nr. 565

voegt aan art. 13, derde lid, wet 10
maart 1925, een voorwaarde toe die er
niet in voorkomt en maakt, in verband
met de rechtsvorm van de onderneming die de installatie heeft aangebracht, een onderscheid waarvan in
die tekst geen sprake is (1).
3° In burgerlijke zaken is, wat de om-

vang van de cassatie betreft, geen beschikkend gedeelte dat onderscheiden
is van het door de voorziening bestreden beschikkend gedeelte, datgene
waartegen door geen enkele partij in
het cassatiegeding een ontvankelijke
voorziening kan worden ingesteld (2).
(WEGENFONDS T. « ASSOCIATION LIEGEOISE
D'ELECTRICITE , INTERCOMMUNALE VERENIGING)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9366)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 april 1991 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Overwegende dat artikel 13, derde
lid, van de wet van 10 maart 1925 op
de elektriciteitsvoorziening bepaalt
dat de Staat, de provincien en de
gemeenten ... hebben, op hun respectief grondgebied, het recht de schikkingen of het plan ener inrichting
naderhand te laten wijzigen, alsmede
de werken daarmede in verband.
Indien de wijzigingen noodzakelijk
zijn, hetzij om redenen van openbare
veiligheid ... , hetzij in het belang van
de wegen, ... , dan vallen de kosten
van de werken ten laste van de
onderneming die de « geleiding heeft
aangelegd »; in de overige gevallen
komen zij ten laste van de overheid
die de wijzigingen gelast ... »; dat
luidens het eerste lid van bedoeld
artikel 13, « ... de verenigingen van
(1) Zie Cass., 20 april 1978 (A.C., 1978, 955).
(2) Cass., 11 mei 1992, A.R. nr. 9374, supra,
nr. 476.
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gemeenten
het recht hebben alle
werken uit te voeren voor het
aanleggen en behoorlijk onderhouden der ... lijnen ... »;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de door eiser opgelegde
wijzigingen aan de elektrische installaties van verweerster noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid
en in het belang van de wegen; dat
het beslist dat de kosten van de
werken niet ten laste vallen van verweerster, op grond dat, als die kosten door verweerster, een « zuivere
intercommunale », dienden te worden betaald, zulks hierop neerkomt
dat de kosten ten laste komen van
de verenigde gemeenten, en uiteindelijk van de inwoners van de gemeenten op wier grondgebied de
werken zijn uitgevoerd, (en) dat zodanige toepassing van artikel 13,
derde lid, in strijd is met de bedoeling van de wetgever;
Dat het arrest, door die motivering, aan artikel 13, derde lid, van
de wet van 10 maart 1925 een voorwaarde toevoegt die er niet in voorkomt en, inzake de rechtsvorm van
de onderneming die de installatie
heeft aangebracht, een onderscheid
maakt waarvan in die tekst geen
sprake is;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, wat de omvang
van de cassatie betreft, geen dictum
is dat onderscheiden is van het bestreden dictum, de beslissing van
het arrest waarbij de exceptie van
verjaring van eisers vordering wordt
verworpen, aangezien geen enkele
gedingpartij tegen dat dictum een
ontvankelijke voorziening kon instellen; dat de cassatie derhalve tot
dat dictum moet worden uitgebreid;

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
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beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
25 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter en
verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten: mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 566
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VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGVERGOEDINGSVERPLICHTING. FONDS TOEVALLIG FElT - VOORWAARDEN.

De vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
overeenkomstig art. 50, § 1, 2'>, wet 9
juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen,
vereist,
in de hypothese van een toevallig feit,
dat precies « om reden » van dat toevallig feit geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is (1); zulks is niet het
geval wanneer geen toegelaten verzekeringsonderneming tot vergoeding is
gehouden omdat de identiteit van de
veroorzaker van het ongeval, niet is
vastgesteld.
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. BOEHMER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9370)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op op 2 september 1991
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik in hoger beroep gewezen;
(1) Cass., 9 jan. 1992, A.R. nr. 9104, supra,
nr. 234, met de verwijzingen in voetnoot 2.

Nr. 566

Over het middel : schending van de artikelen 50,§ 1, 1° en 2°, van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, en, voor zoveel
nodig, 19 van het koninklijk besluit van
16 december 1981, houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49
en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
doordat het bestreden vonnis, met verwijzing naar de uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden van de zaak door
de eerste rechter, die had vastgesteld
« dat (verweersters) voertuig in een verkeersongeval was beschadigd ''• en nate
hebben gezegd « dat het ongeval tussen
(verweerster) en heer Robert ongetwijfeld te wijten is aan een onbekend gebleven derde "• beslist dat artikel 50,§ 1, 1°,
in die zin moet worden uitgelegd dat het
betrekking heeft « op de bestuurder
waarvan de identiteit niet is vastgesteld
en die een ongeval heeft veroorzaakt,
zonder evenwel voor de derde of de derden een toevallig feit uit te maken "• zodat artikel 50, § 1, 2°, van de wet van 9
juli 1975 de ongevallen omvat die zijn
veroorzaakt door een bestuurder waarvan de identiteit niet is vastgesteld wanneer de fout van die bestuurder een toevallig feit uitmaakt voor een andere bij
het ongeval betrokken bestuurder, en
daaruit afleidt « dat de vordering dus
ontvankelijk en gegrond is, evenwel onder aftrek van de vrijstelling bepaald bij
artikel 19, § 2 "• van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
terwijl het bestreden vonnis, door te
beslissen dat het litigieuze ongeval uitsluitend te wijten is aan een onbekend
gebleven derde, impliciet doch zeker
aanneemt dat de verzekeraar van de onbekend gebleven derde de schade had
moeten vergoeden die door het ongeval is veroorzaakt, zodat het feit dat
geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding is verplicht, te wijten is aan het feit dat de
identiteit van de schadeverwekker niet is
vastgesteld, en niet aan een toevallig feit
of aan het niet aangetoonde, noch aangevoerde feit dat de verzekeringsplicht niet
zou zijn nageleefd; daaruit volgt dat het
bestreden vonnis, door te beslissen dat
de toepassingsvoorwaarden van artikel
50, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 zijn
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vervuld, zonder na te gaan of het wel degelijk te wijten is aan een toevallig feit
of aan het feit dat de verzekeringsplicht
niet werd nageleefd, dat geen toegelaten
verzekeringsonderneming tot vergoeding
van de stoffelijke schade is verplicht, de
in het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Overwegende dat eiser, ingevolge
artikel 50, § 1, 2°, en laatste lid, van
de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen, en artikel 19, § 1, van het
koninklijk besluit van 16 december
1981, houdende inwerkingstelling en
uitvoering van de artikelen 49 en 50
van die wet, aileen de stoffelijke
schade moet vergoeden wanneer
geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij om reden
van een toevallig feit waardoor de
bestuurder van het voertugig dat
het ongeval veroorzaakte, vrijuit
gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd;
Overwegende dat, naar luid van
het beroepen vonnis waarnaar het
bestreden vonnis verwijst, « de bestuurder van verweersters voertuig,
die op de rechterrijstrook reed, het
voertuig dat op de linkerrijstrook
reed heeft aangereden, omdat er
volgens verweerster een voertuig
kwam aangereden dat geen voorrang had en dat de expresweg wilde
oprijden »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis oordeelt dat << het ongeval
tussen (verweerster) en het voertuig
dat op de linderrijstrook reed ongetwijfeld te wijten is aan een onbekend gebleven derde »;
Dat uit die overwegingen volgt
dat, hoewel het feit van de onbekende bestuurder een toevallig feit
heeft uitgemaakt voor verweerster,
bestuurster van het voertuig dat
het ongeval met het voertuig op de linkerrijstrook heeft veroorzaakt, het
evenwel niet om reden van dat toevallig feit is dat geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding van de
stoffelijke schade aan haar eigen

voertuig en dat verweerster niet
wordt vergoed omdat de identiteit
van degene die het ongeval heeft
veroorzaakt niet is vastgesteld en
niet omdat de verzekeringsplicht
niet zou zijn nageleefd;
Dat het bestreden vonnis, door eiser te ver~ordelen tot vetgoeding
van de stoffelijke schade van verweerster, de in het middel aangewezen artikelen 50, § 1, 2°, van de wet
van 9 juli 1975 en 19, § 1, van het
koninklijk besluit van 16 december
1981 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
de rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers, zitting houdend in hoger
beroep.
25 juni 1992 - 1" kamer - Voorzitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier - GelJjkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING -- BEDRIJFSINKOMSTEN ANDERE AFTREKBARE POSTEN - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING- VRIJE VERZEKERING - RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN
VERZEKERING TEGEN OUDERDOM EN
VROEGT!JDIGE DOOD - AAJ\'VULLENDE VERZEKERING - BIJDRAGEN - AFTREK - VOOR-
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WAARDE- BETALING IN BELGIE- GEMEENSCHAPSRECHT - ARTT. 48, 59, 67 EN 106
E.E.G.-VERDRAG - VERENIGBAARHEID.

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERDRAGSBEPALINGEN - ARTT. 48, 59, 67 EN
106 E.E.G.-VERDRAG - WETGEVING VAN EEN
LID-STAAT INKOMSTENBELASTINGEN AFTREKBARE POSTEN - SOCIALE VERZEKERINGEN - BIJDRAGEN - AFTREK - VOORWAARDE - BETALING IN DIE LID-STAAT VERENIGBAARHEID MET HET VERDRAG.

1° en 2° De artt. 48 en 59 E.E.G.-Verdrag
staan eraan in de weg dat de wettelijke regeling van een Lid-Staat de aftrekbaarheid van de bijdragen in de
verzekering tegen ziekte- en invaliditeit of tegen ouderdom of overlijden afhankelijk stelt van de voorwaarde dat
die bijdragen in die Staat zijn betaald;
die voorwaarde kan evenwel gerechtvaardigd zijn door de noodzaak de samenhang te waarborgen van het toepasselijke belastingstelsel en de artt.
67 en 106 E.E.G.-Verdrag verzetten
zich niet tegen een dergelijke wettelijke regeling (1). (Art. 54, W.I.B.) (2)
(BACHMANN
T. BELGISCHE STAAT -

MIN. VAN FINANCIEN)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1030 F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1988
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
28 juni 1990 (3);
Gelet op het arrest van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 28 januari 1992;
Overwegende dat dat arrest van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor recht ver(1) H.v.J., arresten van 28 jan. 1992, in
onderhavige zaak gewezen onder het nr. C204/90, alsmede in de zaak E.G.-Commissie t.
Koninkrijk Belgie, onder het nr. C-300/90.
(2) Dat artikel is opgeheven bij art. 35, § 1, 6°,
wet 7 dec. 1988.
(3) A.C., 1989-90, nr. 637.
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I klaart dat de artikelen 48 en 59 van
I het E.E.G.-Verdrag beletten dat de
wetgeving van een Lid-Staat de aftrekbaarheid van de bijdragen in de
verzekering tegen ziekte- en invaliditeit of tegen ouderdom of dood afhankelijk stelt van de vereiste dat
die bijdragen in die Staat worden
gestort, dat die vereiste evenwel gerechtvaardigd kan zijn door de
noodzaak de samenhang te waarborgen van het toepasselijke belastingstelsel en dat de artikelen 67 en 106
van het E.E.G.-Verdrag zich niet
verzetten tegen een dergelijke wett
geving;
Overwegende dat daaruit volgt
dat de vier onderdelen naar recht
falen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter
en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Bruyn en J.P. Nemery de Bellevaux, Brussel.
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1° ARCHITECT (TUCHT
EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - REGLEIVIENT VAN BEROEPSPLICHTEN DOOR DE
NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN VASTGESTELD OP 17 MAART 1967 EN
16 JUNI 1967 - VERBINDENDE KRACHT.
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2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - VERPLICHTE
MEDEWERKING VAN EEN ARCHITECT - OPMAKEN VAN DE PLANNEN - ONDERSCHEID
TUSSEN UITVOERINGSPLANNEN EN VOORONTWERP.

1° Het reglement van beroepsplichten

door de nationale raad van de Orde
van Architecten vastgesteld op 17
maart 1964 en 6 juni 1967 heeft geen
verbindende kracht (1).
2° De

verplichting om een beroep te
doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering
der werken verhindert niet dat de opdrachtgever de architect enkel belast
met het maken van een voorontwerp
en dat de opdracht voor het uitvoeringsontwerp, de technische leiding en
het toezicht hem of een ander architect worden toevertrouwd na de goedkeuring van het voorontwerp. (Art. 4,
eerste lid, wet 20 feb. 1939).

(MOUSSIAUX T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN
ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN HET PLAN,
VLAAMSE GEMEENSCHAP)
ARREST

(A.R. nr. 7726)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat artikel 39 van
de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten
bepaalt dat de Koning op verzoek
van de nationale raad aan de voorschriften van de plichtenleer, ingevolge artikel 38 vastgesteld, bij een
in ministerraad overgelegd besluit
bindende kracht kan verlenen;
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 5 juli 1967 dat met ingang van 1 september 1967 bindende kracht verklaart te verlenen aan
het op 17 maart 1967 en 16 juni 1967
door de nationale raad van de Orde
(1) Cass., 21 juni 1971 (A.C., 1971, 1054).
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van Architecten vastgesteld reglement van beroepsplichten, vermeldt
dat bedoeld besluit genomen werd
<< op advies van onze, op 2 juni 1967,
in raad vergaderde ministers »;
Overwegende dat hieruit blijkt dat
het op 17 maart 1967 en 16 juni 1967
vastgestelde reglement het voorwerp
niet heeft uitgemaakt van een in ministerraad overlegd koninklijk besluit zoals artikel 39 van de wet van
26 juni 1963 vereist;
Dat bedoeld reglement derhalve
geen verbindende kracht heeft en
derhalve geen wet is in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek, met het gevolg dat het onderdeel, voor zover het daarop
steunt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest vaststelt : dat artikel 1, tweede en derde
lid, van de architectenovereenkomst
van 25 november 1980 bepaalt : << deze opdracht omvat normaal het
voorontwerp, het uitvoeringsontwerp, alsook de technische leiding
van en het toezicht op de uitvoering
van de werken. De ondertekening
van dit contract geeft echter alleen
aanleiding tot de bestelling van het
voorontwerp. De architect zal voor
alle andere prestaties slechts optreden nadat hij hiertoe de geschreven
opdracht vanwege het opdrachtgevende bestuur ontvangen heeft »;
dat artikel 6, § 3, van de architectenovereenkomst bepaalt dat, wanneer
het bestuur het voorontwerp niet
kan goedkeuren, het van rechtswege
een einde kan maken aan het contract mits de loutere verplichting
het ereloon van het gepresteerde
voorontwerp te betalen;
Overwegende dat de appelrechters
hierop beslissen : dat uit de samenlezing van deze verschillende bedingen blijkt dat eiser slechts een definitieve opdracht kreeg voor het
maken van een voorontwerp en dat
de opdracht voor het uitvoeringsontwerp, de technische leiding en het
toezicht hem pas zou worden toevertrouwd na goedkeuring van het
voorontwerp; dat geen wetsbepaling
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of algemeen rechtsbeginsel partijen
verbiedt een overeenkomst af te
sluiten waarbij uitsluitend het opstellen van het voorontwerp aan de
architect wordt toevertrouwd;
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HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

Overwegende dat noch arti.kel 4,
eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 volgens hetwelk de staat, de
provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren, een beroep moeten doen op de
medewerking van een architect voor
het opmaken van de plannen en de
controle op de uiivoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot
bouwen is opgelegd noch artikel 10,
derde lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
4 juni 1969, dat bepaalt dat « overtreding van artikel 4, eerste lid,
wordt gestraft met een geldboete
van
tweehonderd
tot
duizend
frank » verhinderen dat de opdrachtgever de architect enkel belast met het maken van een voorontwerp en dat de opdracht voor het
uitvoeringsontwerp, de technische
leiding en het toezicht hem of een
ander architect worden toevertrouwd na de goedkeuring van het
voorontwerp;

- BEDONGEN STELSELS - ALGEMENE GEMEENSCHAP - WET 14 JULI 1976 - OVERGANGSBEPALINGEN, ART. 1, 1° EN 3° - VROEGERE SCHULD VAN EEN DER ECHTGENOTEN
- AARD VAN DE SCHULD - RECHTEN VAN
DE SCHULDEISERS.

Wanneer een van de onder het stelsel
van de algemene gemeenschap gehuwde echtgenoten v66r de inwerkingtreding van de wet 14 juli 1976 een schuld
heeft aangegaan en de echtgenoten
binnen de termijn bepaald bij art. 1, 1°
en 3", van de overgangsbepalingen van
die wet geen verklaring van ongewijzigde handhaving van hun huwelijksvermogensstelsel
hebben
gedaan,
wordt volgens de oude wet bepaald of
de schuld een gemeenschappelijke dan
wei een eigen schuld is; de rechten
van de schuldeisers, die na de inwerkingtreding van de wet 14 juli 1976
worden uitgeoefend, worden op grand
van de nieuwe wet beoordeeld vanaf
de dag waarop de echtgenoten aan de
bepalingen ervan onderworpen zijn (1).
(Art. 1, 1° en 3°, overgangsbepalingen
wet 14 juli 1976.)
(MICHIELS T. WEGENFONDS EA.)
ARREST

Dat het middel faalt naar recht;

(A.R. nr. 7832)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
26 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - VerslaggeveJ•: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Route·
kier, Biitzler en De Gryse.

Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat eiseres en Louis De
Roover blijkens huwelijkscontract
van 21 januari 1955, gehuwd zijn onder het stelsel van de algemene gemeenschap en dat zij binnen de termijn, bepaald bij artikel 1, 1°, van
(1) Cass., 28 sept. 1989, A.R. nr. 8391 (A.C.,
1989-90, nr. 65).
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de overgangsbepalingen van de wet
van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, geen verklaring van
ongewijzigde handhaving van hun
huwelijksvermogensstelsel hebben
gedaan; 2. dat de schuld die aanleiding gaf tot het uitvoerend beslag
op onroerend goed, ontstaan is ten
gevolge van een misdrijf door Louis
De Roever gepleegd v66r de inwerkingtreding van de voornoemde wet
van 14 juli 1976; 3. dat de vordering
van het Wegenfonds tegen Louis De
Roover op 18 januari 1973 werd ingeleid; 4. dat het uitvoerend beslag
op het onroerend goed gelegd werd
na de inwerkingtreding van de voornoemde wet door de omzetting op 10
december 1986 van het bewarend
beslag in een uitvoerend beslag;
Overwegende dat eiseres niet opkomt tegen de beslissing van de
appelrechter dat de schuld krachtens welke het uitvoerend beslag is
gelegd, onder vigeur van de oude
wet, een gemeenschappelijke schuld
was;
Overwegende dat, nu de v66r de
inwerkingtreding van de wet van 14
juli 1976 betreffende de wederzijdse
rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsel ontstane schulden, bij gebrek
aan terugwerking van die wet, onderworpen blijven aan het oude stelsel, de aard van de litigieuze schuld
nog steeds wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen
die golden ten tijde van het ontstaan van de schuld;
Dat daarentegen de rechten van
de schuldeisers, die zoals te dezen
na de inwerkingtreding van de wet
van 14 juli 1976 worden uitgeoefend,
op grand van deze nieuwe wet moeten worden beoordeeld vanaf de dag
waarop de echtgenoten aan de bepalingen ervan onderworpen zijn;
Overwegende dat, volgens het
door de vermelde wet ingevoerde
nieuwe artikel 1414 van het Burgerlijk Wetboek, gemeenschappelijke

schulden zowel op het gemeenschappelijke vermogen als op het eigen
vermogen van de echtgenoten kunnen worden verhaald;
Overwegende dat, nu een onder
de oude regeling ontstane schuld
van de huwelijksgemeenschap een
gemeenschappelijke schuld is in de
zin van het nieuwe artikel 1414 van
het Burgerlijk Wetboek, het arrest,
op grand van de vaststelling dat de
litigieuze schuld onder de oude regeling een schuld van de huwelijksgemeenschap was, de beslissing dat zij
onder de nieuwe regeling kan worden verhaald zowel op het eigen
vermogen van de echtgenoten als op
het gemeenschappelijk vermogen,
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat, door de verwerping van de voorziening, de oproeping tot bindendverklaring van het
arrest die eiseres tegen Marcel Wellens en Louis De Roever heeft gericht, geen belang meer heeft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.
26 juni 1992 - 1• kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Biitzler.
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EINDE EEN ONROEREND GOED WEDER OP TE
BOUWEN- VERKOOP VAN HET ONROEREND
GOED ZONDER DAT HET IS WEDEROPGEBOUWD.

De verhuurder die overeenkomstig art.
16, I, SO, Handelshuurwet de huurhernieuwing weigert aan de huurder om
het verhuurde goed af te breken en
weder op te bouwen, gaat daardoor
een persoonlijke verplichting aan tot
uitvoering van het door hem geuite
voornemen; hij kan er zich niet op een
ander van ontlasten, zelfs niet door de
verkoop van het goed voordat de huur
verstreken is (1). (Art. 16, I, 3°, Handelshuurwet.)
(GRENADIER T. KOULOUFI DECORATION N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7842)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 juni 1991 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: « schending van de artikelen 1319,
1320 en 1743 van het burgerlijk wetboek
en 12 en 16-l-3° van afdeling IIbis van
boek III, titel VIII van het burgerlijk
wetboek houdende regels betreffende de
handelshuur,
doordat het bestreden vonnis van 24
juni 1991, na vastgesteld te hebben dat
de op 2 januari 1990 door verweerster ingediende aanvraag tot huurhernieuwing
op 30 juni 1991 geweigerd werd op 22 februari 1990 op grond van artikel 16, paragraaf 3 van de wet op de handelshuur
omdat het pand zou afgebroken en heropgebouwd worden en dat eiseres op 26
juli 1990 eigenares geworden is van het
gebouw op een dee! waarvan de aanvraag tot huurhernieuwing sloeg en
daarom op 11 januari 1991 het door verweerster tegen de vroegere eigenaar ingesteld geding heeft hervat, beslist dat
verweerster recht heeft op de geweigerde huurhernieuwing en deze beslissing
{1) Zie Cass., 15 feb. 1957 (A.C., 1957, 473); 20
mei 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1189); 16 sept.
1971 (A.C., 1972, 58); 21 juni 1974 (ibid., 1974,
1168).
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staaft op de gronden dat " het voornemen om weder op te bouwen, dat de persoon van de verhuurder betreft, door de
koper van het goed, rechtverkrijgende ,
onder persoonlijke titel van de verhuurder, (niet) zou kunnen uitgevoerd worden " dat " artikel 12 van de wet op de
handelshuur ... bepaalt op welke wijze de
koper van een onroerend goed een einde
kan stellen aan de overeenkomst " en
"artikel 12 de stelling van (eiseres) uitsluit" en dat " vermits de vennootschap
in vereffening het onroerend goed verkocht heeft is zij in de onmogelijkheid
de motivatie van haar weigering uit te
voeren ",
terwijl, ecrste onderdeel, eiseres die
tijdens de loop van de huurovereenkomst
eigenares geworden is daardoor als verhuurster gebonden werd door aile verplichtingen in de huurovereenkomst en
verklaard heeft voornemens en in staat
te zijn het motief van de weigering van
huurhernieuwing uit te voeren zodat het
recht en de mogelijkheid om dat motief
uit te voeren niet in hoofde van de vroegere eigenaar maar wei in hoofde van eiseres
moesten worden onderzocht
(schending van de artikelen 1743 van het
Burgerlijk Wetboek en 16-I-3° op de wet
op de handelshuur);
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel er
geheel op berust dat de verplichtingen van de voornoemde vereffenaar,
die de door verweerster gevraagde
huurhernieuwing heeft geweigerd
om het pand af te breken en weder
op te bouwen, door de navolgende
verkoop van het pand v66r het verstrijken van de handelshuur van
verweerster, aan eiseres werd overgedragen en dat eiseres daardoor
gerechtigd is de weigeringsreden uit
te voeren;
Overwegende dat de verhuurder
die overeenkomstig artikel 16, I, 3°,
Handelshuurwet de huurhernieuwing weigert aan de huurder om het
verhuurde goed af te breken en weder op te bouwen, daardoor een persoonlijke verplichting aangaat tot
uitvoering van het door hem geuite
voornemen;
Dat de verhuurder zich door een
verkoop van het verhuurde goed,
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zelfs voor het verstrijken van de
huur, niet op een ander kan ontlasten van zijn persoonlijke verplichting de aangekondigde afbraak- en
wederopbouwwerken voor eigen rekening ten uitvoer te brengen en
dat door de verkoop die persoonlijke
verplichting
niet
overgedragen
wordt op de koper, verkrijger onder
een bijzondere titel;
Dat het bestreden vonnis, dat de
oprechtheid van de weigeringsreden
en de onmogelijkheid tot uitvoering
ervan onderzoekt aan de zijde van
de voornoemde vereffenaar die de
huurhernieuwing heeft geweigerd,
en niet aan de zijde van eiseres, die
na de weigering en zelfs v66r het
verstrijken van de huur het handelspand heeft gekocht, de in het onderdee! aangevoerde wetsbepalingen
niet schendt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

TER OVER EEN GESCHILPUNT IS UITGEPUTNIEUWE BESLISSING DOOR DEZELFDE RECHTER - GEVOLG.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BESLISSING WAARDOOR DE RECHTSMACHT VAN DE
RECHTER OVER EEN GESCHILPUNT IS UITGEPUT - NIEUWE BESLISSING DOOR DEZELFDE
RECHTER - GEVOLG.

3° MACHTSOVERSCHRIJDING
RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING WAARDOOR DE RECHTSMACHT
VAN DE RECHTER OVER EEN GESCHILPUNT IS
UITGEPUT - NIEUWE BESLISSING DOOR DEZELFDE RECHTER - GEVOLG.

1°, 2° en 3° Machtsoverschrijding wordt
door de rechter gepleegd waneer hij
uitspraak doet over een geschilpunt
dat bij hem niet meer aanhangig is
omdat hij reeds vroeger in dezelfde
zaak en tussen dezelfde partijen erover definitief uitspraak heeft gedaan
(1). (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
(DE GREEF E.A. T. VAN AUDENAERDE E.A.)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
26 juni 1992 - 1e kamer - Voorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van
Heeke en Biitzler.
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26 juni 1992

(A.R. nr. 7861)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat het hof van beroep bij arrest van 28 april 1988
heeft beslist dat de verweerders
« als huurders van het gebouw waar
het door hen overgelaten handelsfonds was ondergebracht, naar luid
van artikel 10 § 3 van de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten verplicht waren de verhuurder
over deze overdracht in te lichten
en zijn toestemming hieromtrent
aan te vragen >>;
Dat het vervolgens beslist dat
<< ongeacht de omstandigheid van
deze wet desbetreffend geen termijn

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - BESLISSING
WAARDOOR DE RECHTSMACHT VAN DE RECH-

(1) Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 7688
(A.C., 1987-88, nr. 176).
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bepaalt, niettemin is vastgesteld :
1) dat (verweerders) niets ondernomen hebben ten overstaan van de
verhuurder om zijn toestemming te
bekomen; 2) dat zij deze wettelijke
verplichting aan (eisers) niet hebben
overgedragen noch dat deze zouden
aanvaard hebben zulks in hun
plaats te doen, alhoewel er geen
rechtsverband tussen (eisers) en de
verhuurder bestaat; 3) dat (verweerders) nochtans aan eerste (eiser) lieten weten dat hij vanaf 10 juli 1981
niet verder in de winkel mocht verblijven er er zijn handel verderzetten om reden dat de eigenaar van
kwestig pand eerste (eiser) niet als
huurder wilde aanvaarden; 4) dat
van deze weigering door de verhuurder geen enkel bewijs wordt geleverd, alhoewel reeds in het dagvaardingsexploot (eisers) lieten gelden
dat deze door (verweerders) " opgegeven reden enkel een drogreden
daarstelt "; en dat de verhuurder
zich trouwens akkoord verklaard
had met de ontworpen overlatingverkoop van het handelsfonds »;
Overwegende dat het hof van beroep aldus, kort samengevat, heeft
beslist dat de verweerders overeenkomstig artikel 10, derde lid, van de
Handelshuurwet verplicht waren de
overeenkomst tussen partijen aan
de verhuurder te betekenen en dat
zij, door dit niet te doen of geen
stappen aan te wenden om het akkoord met de verhuurder te verkrijgen, tekortgekomen zijn aan de op
hen rustende verplichting; dat het
daardoor zijn rechtsmacht geheel
heeft uitgeput om over die punten
nog te beslissen;
Overwegende dat de rechter die
uitspraak doet over een geschilpunt
dat bij hem niet meer aanhangig is
omdat hij reeds vroeger in dezelfde
zaak en tussen dezelfde partijen
over datzelfde geschilpunt uitspraak
heeft gedaan en aldus zijn rechtsmacht te dien aanzien geheel heeft
uitgeoefend,
machtsoverschrijding
pleegt;

Nr. 571

Overwegende dat het bestreden
arrest van 25 januari 1991 beslist
dat « het nooit de bedoeling is geweest van de partijen de overdracht
van de handelshuur te realiseren
door middel van de overdracht der
gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder, zoals dat geregeld wordt in
art. 10 en 11 van de Handelshuurwet » en dat de partijen << integendeel het voortbestaan van de tussen
hen gesloten overeenkomst van
overdracht van handelsfonds afhankelijk hebben gemaakt van het afsluiten tussen de huiseigenaar Debontridder en (eisers) van een nieuwe handelshuurovereenkomst »;
Overwegende dat het hof van beroep, dat aldus opnieuw beslist over
geschilpunten waarover het reeds
op 28 april 1988 een eindbeslissing
had gewezen en dat op die nieuwe
beslissing de afwijzing van de vordering van de eisers grondt, artikel
19, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
de eiseres tot schadevergoeding en
over de kosten, behalve wat de beslissing betreft dat er tussen partijen geen betwisting bestaat en heeft
bestaan wat betreft de overnameprijs; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
26 juli 1992 - 1• kamer - Tfoorzitter:
de h. Soetaert, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van D'Hoore, advocaat-generaal - Ad·vocaat: mr. Houtekier.

Nr. 572
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Nr. 573

Nr. 572

2e KAMER - 30 juni 1992
3e KAMER - 29 juni 1992

CASSATIEMIDDELEN -

VEREISTE VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- MET EEN WET VAN DWINGEND RECHT STRIJDIGE BEPALING- NIETIGHEID VAN DIE BEPALING - GESCHONDEN
WETTELIJKE BEPALINGEN.

Niet ontvankelijk is het middel waarin,
ter bestrijding van het arrest van het
arbeidshof volgens hetwelk een bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst in strijd is met art. 6bis KB.
nr. 180 van 30 dec. 1982 houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging, aileen wordt aangevoerd dat die
bepaling is geschonden, zonder dat er
sprake is van schending van art. 9
C.A.O.-wet, wanneer de betwiste beslissing niet enkel is gegrond op tegenstrijdigheid tussen de collectieve overeenkomst en art. 6bis KB. nr. 180,
maar oak op de gevolgen die het arrest van het arbeidshof aan de bij art.
9 C.A.O.-wet opgelegde nietigheid toekent (1). (Art. 1080 Ger.W.)

(STOCKMANS T. LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES PHILIPPE RALET B.V.B.A.)

1° RECHTEN VAN DE MENS -

ARTT.
6.1 EN 6.3, D, E.V.R.M. - ARTT. 14.1 EN 14.3, E,
I.V.P.B.R. - STRAFZAKEN - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GETUIGE A
CHARGE - MILIEURECHT - AMBTENAREN
VAN O.V.A.M. - VOORONDERZOEK.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN EERLIJKE BEHANDELING
VAN DE ZAAK - GETUIGE A CHARGE - MILIEURECHT- AMBTENAREN VAN O.V.A.M. VOORONDERZOEK.

3° MILIEURECHT -

STRAFZAKEN - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - AMBTENAREN VAN O.V.A.M. - GETUIGE A CHARGE
- VOORONDERZOEK.

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN MILIEURECHT EERLIJKE BEHANDELI:•<G
VAN DE ZAAK- AMBTENAREN VAN O.V.A.M.
- GETUIGE A CHARGE.

1°, 2°, 3° en 4° De wapengelijkheid tussen
partijen wordt niet miskend en de
ambtenaren van 0. V.A.M. treden niet
op als getuige a charge in de zin van
de bepalingen van het E. V.R.M. en het
I V.PB.R. wanneer het strafonderzoek
in milieuzaken voortdurend onder de
Jeiding en het toezicht van de procureur des Konings is geschied en hij
zich heeft laten bijstaan door de wetteJijk daartoe bevoegde ambtenaren van
0. V.A.M. die de hoedanigheid hebben
van gerechtelijke politie en technisch
bevoegd zijn (1).

(A.R. nr. 9269)
(PARMENTIER E.A. T. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST - O.V.A.M.)

29 juni 1992 - 3e kamer - Voorzitter:
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en Simont.

{1) Zie Cass., 4 sept. 1989, A.R. nr. 8555, en
11 sept. 1989, A.R. nr. 6603 (A.C., 1989-90, nrs.
1 en 17); 2 mei 1991, A.R. nr. 7151 (ibid.,
1990-91, nr. 455); 3 april 1992, A.R. nr. 7534 en
14 mei 1992, A.R. nr. 9353 (ibid., 1991-92, nrs.
415 en 479).

ARREST

(A.R. nr. 5368)

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

(1) Zie Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 2153
(A.C., 1990-91, nr. 249).
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Overwegende dat de in het middel
vermelde verdragsbepalingen ertoe
strekken de uitoefening van het
recht van verdediging voor de vonnisgerechten te verzekeren en aan
de beklaagde voor die gerechten een
eerlijk proces te waarborgen; dat in
geval van miskenning van die rechten tijdens het vooronderzoek - in
de mate dat de uitoefening van die
rechten verenigbaar is met de regels
van het vooronderzoek zoals dit
door de wet is geregeld - de rechter oordeelt of door die miskenning
een eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk zou zijn geworden;
Overwegende dat het arrest con··
stateert : dat verweerster zich
slechts burgerlijke partij heeft gesteld nadat het strafonderzoek is
beeindigd en dit omdat eiser naliet
de giftige afval te verwijderen; dat
het strafonderzoek voortdurend onder de leiding en het toezicht van de
procureur des Konings is geschied,
die zich liet bijstaan door de wettelijk daartoe bevoegde ambtenaren;
dat die ambtenaren de hoedanigheid
hebben van << gerechtelijke politie »
en dat ze tevens door hun technische opleiding het meest aangewezen zijn om de inbreuken op de wetgeving inzake giftige afval op te
sporen; dat de procureur des Konings de bijstand mag vragen van
technisch
bevoegde leden van
O.V.A.M. die de hoedanigheid hebben van << gerechtelijke politie »; dat
de procureur des Konings, na het
beeindigen van het onderzoek, het
tot dan toe samengesteld strafdossier aan de ambtenaren heeft overgemaakt enkel met het oog op het
opmaken van een synthese procesverbaal; dat die ambtenaren slechts
medewerking hebben verleend aan
de << materiele samenstelling van het
strafdossier »;
Overwegende dat de appelrechters
op die gronden wettig beslissen dat
de << wapengelijkheid » niet werd
miskend en dat de ambtenaren van
O.V.A.M. niet zijn opgetreden als ge-

Nr. 574

tuige (( a charge )) in de zin van de
vermelde verdragsbepalingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
30 juni 1992 - 2e kamer - Voorzitter:
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Moors, Gent.

Nr. 574
2e KAMER - 30 juni 1992

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM VAN BETEKENING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BETEKENING IN HET BUITENLAND.

2° BETEKENING EN KENNISGEVING
EXPLOTEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ - BETEKENING IN HET BUITENLAND
- WIJZE VAN BETEKENEN.

1o en 2° De betekening van de voorziening in cassatie door de burgerlijke
partij aan de in het buitenland verblijvende verweerder kan niet geschieden
met toepassing van het Verdrag van 15
nov. 1965 inzake de betekening en de
kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken, maar dient te gebeuren
overeenkomstig art. 40, Ger. W. (1).
(1) Zie Cass., 6 dec. 1989, A.R. nr. 7452 (A.C.,
1989-90, nr. 223).

Nr. 575
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(VAN LIL T. CLAUSEN)

(COCKX)

(A.R. nr. 5388)

ARREST

30 juni 1992 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Holsters - GeJijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. M. Van Elslander, Brugge.

Nr. 575
VAKANTIEKAMER -

3 juli 1992

VOORLOPIGE HECHTENIS -

INVRIJHEIDSTELLING- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- BEVOEGDHEID VAN
DE RAADKAMER T.A.V. VRIJHEID ONDER
VOORWAARDEN EN INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN.

Wanneer de raadkamer, bij het regelen
van de rechtspleging, de verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een feit dat de toepassing wettigt van een invrijheidstelling
onder voorwaarden, kan zij bij een gemotiveerde beschikking beslissen dat
de reeds opgelegde voorwaarden worden gehandhaafd of ingetrokken, doch
zij heeft de bevoegdheid niet om voor
het eerst in dat stadium van de procedure de invrijheidstelling onder voorwaarden te bevelen (1). (Art. 36, § 2,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
(1) Wanneer de raadkamer bij het regelen
van de rechtspleging de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst kan zij, volgens
art. 26, § 3, van de Wet Voorlopige Hechtenis,
bij afzonderlijke en gemotiveerde beschikking
beslissen dat de verdachte aangehouden blijft.
Doet ze dit niet, dan gebeurt de invrijheidstelling van de verdachte krachtens de wet. Vandaar dat de raadkamer de bevoegdheid niet
heeft om aan die invrijheidstelling enige voorwaarde te verbinden.

(A.R. nr. 6885)

HET HOF; - Gelet op net bestreden arrest, op 26 juni 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 35, § 1,
35, § 5, en 36, § 2, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
doordat het bestreden arrest de beschikking uitgesproken door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 12 juni 1992,
waarbij de voorlopige invrijheidstelling
van eiser tot cassatie afhankelijk werd
gemaakt van bepaalde voorwaarden,
heeft vernietigd op volgende gronden :
« ( ...) dat nu de raadkamer voorwaarden
heeft opgelegd waarvan in de laatste beslissing omtrent de voorlopige hechtenis
voor de regeling van de procedure, namelijk het arrest van het Hof van Beroep, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 29 mei 1992, geen sprake was, zij
een, met de wet strijdige, nietige beslissing heeft genomen; dat inderdaad in de
huidige stand van de wetgeving de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, enkel vermag de voorlopige hechtenis te handhaven of hieraan een einde te
stellen, doch niet de bevoegdheid heeft
aan de invrijheidstelling van een verdachte voor het eerst voorwaarden te
verbinden (...) "•
terwijl, ...
tweede onderdeel, de raadkamer (c.q.
de kamer van inbeschuldigingstelling) de
betrokkene in vrijheid kan laten onder
oplegging van een of meer voorwaarden
voor de tijd die zij bepalen en maximum
voor drie maanden, telkenmale de voorlopige hechtenis kan worden bevolen of
gehandhaafd; dat de raadkamer (c.q. de
kamer van inbeschuldigingstelling), ter
gelegenheid van de regeling van de
rechtspleging enkel en alleen geen nieuwe voorwaarden, hetzij bijkomende voorwaarden, mag opleggen in het geval dat
de betrokkene reeds eerder in vrijheid
werd gesteld onder oplegging van een of
meer bepaalde voorwaarden, doch niet
wanneer de betrokkene zich op dat ogen-
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blik nog in voorlopige hechtenis bevindt,
met andere woorden mag de betrokkene
in dat geval wei in vrijheid worden gesteld onder oplegging van een of meer
voorwaarden (schending van de artikelen
35, § 1, 35, § 5, en 36, § 2, van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 35, § 5, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de onderzoeksrechter en de
onderzoeksgerechten tijdens het gerechtelijk onderzoek de bevoegdheid
hebben de verdachte in vrijheid te
stellen onder voorwaarden;
Overwegende echter dat de raadkamer, wanneer zij in het geval bepaald in artikel 36, § 2, van die wet,
bij de regeling van de rechtspleging,
de verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst, enkel kan beslissen, bij een gemotiveerde beschikking, dat de reeds opgelegde
voorwaarden worden gehandhaafd
of ingetrokken, doch niet de bevoegdheid heeft om voor het eerst
in dat stadium van de procedure de
invrijheidstelling onder voorwaarden te bevelen;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling door te beslissen zoals in het middel is vermeld haar beslissing regelmatig met
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 576

3 juli 1992- Vakantiekamer- Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever: de
h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaat: mr. S. Berneman, Antwerpen.

Nr. 576
VAKANTIEKAMER -

3 juli 1992

VOORLOPIGE HECHTENIS -

INVRIJHEIDSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - UIT DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER VOLGENDE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VERDACHTE HOGER BEROEP HIERTEGEN VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - INVRIJHEIDSTELLING
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.

Art. 27, § 1, Jo, Wet Voorlopige Hechtenis,
volgens hetwelk de verdachte die naar
de correctionale rechtbank is verwezen
de mogelijkheid heeft om « wanneer
geen einde werd gemaakt aan de voorlopige hechtenis », bij verzoekschrift
aan de correctionele rechtbank waar de
zaak aanhangig is, zijn voorlopige
invrijheidstelling te vragen, vindt geen
toepassing wanneer bij het regelen Fan
de rechtspleging de naar de correctionele rechtbank verwezen verdachte
aangehouden blijft krachtens het hager
beroep dat door de procureur des
Konings tegen de uit de beschikking
van de raadkamer Folgende invrijheidstelling werd aangetekend.
(COCKX)
ARREST

(A.R. nr. 6886)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1992 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;

Nr. 576
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Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 27, § 1, en
36, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
doordat het bestreden arrest de beschikking uitgesproken in de raadkamer
van de 25ste Kamer van de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen op 19 juni 1992,
waarbij het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van eiser tot cassatie niet
ontvankelijk werd verklaard, heeft bevestigd en eiser tot cassatie in de kosten
van zijn hoger beroep heeft verwezen op
volgende gronden: << ( ••• ) dat artikel 27
van de wet van 20 juli 1990 duidelijk een
rechtsmiddel is dat slechts kan aangewend worden nadat er op het einde van
het vooronderzoek een definitieve beslissing is tussengekomen op het gebied van
de hechtenis (... ); dat dit te dezen niet
het geval is daar de kamer van inbeschuldigingstelling, gevat door het hoger
beroep van de heer Procureur des Konings, zich op het gebied van de handhaving van de hechtenis nog moet uitspreken; dat het verzoekschrift hie et nunc
dan ook niet ontvankelijk is (...) >>;
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
arrest niet aanduidt op welke wetsbepaling de ambtshalve opgeworpen exceptie
van niet-ontvankelijkheid gesteund is,
bij gebreke van vermelding in artikel 27,
§ 1, van de wet van 20 juli 1990 van de
voorwaarde van een definitieve beslissing op het gebied van de hechtenis te
wijzen door de kamer van inbeschuldigingstelling op het beroep ingesteld door
de Procureur des Konings tegen de voorlopige invrijheidstelling mits bepaalde
voorwaarden gewezen door de raadkamer ter gelegenheid van de regeling van
de rechtspleging (schending van artikel
97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de ontvankelijkheid
van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling gericht aan de correctionele
rechtbank na de regeling van de rechtspleging slechts onderworpen is aan twee
voorwaarden, te weten dat geen einde
werd gemaakt aan de voorlopige hechtenis en dat de zaak naar de correctionele
rechtbank verwezen werd en geen betwisting bestaat nopens de vervulling
van deze twee voorwaarden in hoofde
van eiser tot cassatie (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 27, § 1, 1°,
en 36, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) :
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Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet geen toepassing vindt
inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat eiser bij beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen van 12 juni 1992 naar de
correctionele rechtbank werd verwezen; dat de raadkamer - na te hebben vastgesteld dat de voorlopi ge
hechtenis nog steeds gewettigd was
naar de criteria bepaald in artikel
16, § 1, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis
- bij afzonderlijke beschikking besliste, met toepassing van artikel 35
van voormelde wet, dat eiser in vrijheid zou worden gesteld mits het
naleven van bepaalde voorwaarden
die de beschikking, waaruit de
invrijheidstelling volgde, vermeldt;
dat het openbaar ministerie, met
toepassing van artikel 26, § 4, van
dezelfde wet, tegen die beschikking
hager beroep instelde, zodat eiser
aangehouden bl.eef, niet krachtens
de beschikking van de raadkamer,
maar ingevolge het hager beroep
dat door het openbaar ministerie tegen die beschikking werd ingesteld;
Overwegende dat krachtens artikel 27, § 1, 1°, van de wet op de
voorlopige hechtenis, de verdachte
die naar de correctionele rechtbank
is verwezen de mogelijkheid heeft
om, bij verzoekschrift, aan de correctionele rechtbank waar de zaak
aanhangig is, zijn voorlopige invrijheidstelling te vragen, indien bij de
verwijzing geen einde werd gemaakt aan de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat hieruit volgt dat
wanneer zoals te dezen uit de beschikking van de raadkamer de invrijheidstelling van eiser volgt, artikel 27, § 1, to, van de wet op de
voorlopige hechtenis niet toepasselijk is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
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acht zijn genomen en de beslissirig
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 577

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

S0 VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 juli 1992 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever:
de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. S. Berneman, Antwerpen.

HAVING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER
AAN DE VERDEDIGING - RECHTSVORMEN IN
ACHT GENOMEN IN HOGER BEROEP - WETTIGHEID.

1° en 2° Art. 97 Gw. is niet van toepas-

sing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake
voorlopige
hechtenis (1).
3° en 4° Art. 5.2 E. V.R.M heeft betrekking op de arrestatie en niet op de Jatere beslissingen tot handhaving van
de voorlopige hechtenis (2).
5° en 6° Art. 6 E. V.R.M is in beginsel

niet van toepassing op de voor de onderzoeksgerechten gevoerde procedure
inzake voorlopige hechtenis (3).

Nr. 577
VAKANTIEKAMER -

1° GRONDWET

20 juli 1992

-ART. 97 -

TOEPASSING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

BESLISSINGEN INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS - MOTIVERING.

3° RECHTEN VAN DE MENS E.V.R.M. -

ART. 5.2

7° en so Niet ontvankelijk, bij gemis aan
belang, is het middel ten betoge dat
art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 betreffende de mededeling
van het dossier aan de verdachte en
diens raadsman voor de raadkamer is
geschonden, wanneer de door die wetsbepaling voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen voor de kamer
van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moest doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis (4).

TOEPASSINGSGEBIED.
(SOLAZZO)

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- ART. 5.2 E.V.R.M.- TOEPASSELIJKHEID.

5° RECHTEN VAN DE MENS E.V.R.M. -

ART. 6

TOEPASSINGSGEBIED.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS HAVING HEID.

ART. 6 E.V.R.M. -

HANDTOEPASSELIJK-

7° CASSATIEMIDDELEN -

(A.R. nr. 131)

20 juli 1992 - Vakantiekamer - Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever:
de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Defourny, Luik.

(1) Cass., 24 juli 1986, A.R. nr. 5221 (A.C.,
1985-86, nr. 690).

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER STRAFZAKEN VOORLOPIGE HECHTENIS MEDEDELING
VAN HET DOSSIER AAN DE VERDEDIGING -

pra, nr. 530).

ART. 22, DERDE LID, WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 - MIDDEL TEN BETOGE DAT DIE

(4) Cass., 18 sept. 1991, A.R. nr. 9387 (supra,
nr. 35).

(2) en (3) Cass., 10 juni 1992, A.R. nr. 14, (su-
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Nr. 578

STAND!GHEID WAARDOOR OP HET FElT EEN
ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF KOMT
TE STAAN.

Nr. 578
VAKANT!EKAMER -

17 augustus 1992

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED
VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN NIETONTVANKELIJKHEID
CASSATIEBEROEP
VAN HET O.M.- GEEN BETEKENING.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van het O.M. tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingste}Jing
wanneer niet blijkt dat de voorziening
betekend werd aan de partij tegen wie
ze is gericht (1). (Art. 418 Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. GEERS E.A.)

(A.R. nr. 6594)

17 augustus 1992 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Marchal - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Dassesse.

- ALGEMENE BEGRIPPEN - STRAFZAKEN STRAFVORDERING VERVALLEN WEGENS VERJARING - GEEN AANLEID!NG TOT REGELING
VAN RECHTSGEBIED.

1° Wanneer, nadat de raadkamer met

aanneming van verzachtende omstandigheden een beldaagde naar de politierechtbank heeft verwezen, die politierechtbank zich onbevoegd heeft verklaard, op grand dat na de verwijzende beschikking een daaraan voorafgegane omstandigheid is gebleken waardoor op het feit een zwaardere correctionele straf komt te staan, toetst het
Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, of tegen de beschikking
van de raadkamer in de huidige stand
van de rechtspleging geen rechtsmiddel kan worden aangewend en de beslissing van het vonnisgerecht in
kracht van gewijsde is gegaan en of de
vaststellingen van de feitenrechter
juist zijn; zo ja, vernietigt het Hof de
beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar dezelfde raadkamer, anders samengesteld (1).
2° Er is geen regeling van rechtsgebied

nodig, wanneer uit de procedure blijkt
dat de strafvordering verjaard was op
het ogenblik dat het geschil inzake bevoegdheid is ontstaan (2).
(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN
IN ZAKE EKELMANS E.A.)

Nr. 579
VAKANTIEKAMER -

17 augustus 1992

ARREST

(A.R. nr. 6814)

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN
POLIT!ERECHTBANK - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF
WORDT GECONTRAVENTIONALISEERD- VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART INGEVOLGE EEN NA DE BESCH!KKING VAN DE RAADKAMER GEBLEKEN OM-

Noot arrest nr. 578 :
(1) Cass., 23 maart 1982 (A.C., 1981-82, nr.
441).

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied dat op 12 juni 1992 door de
Procureur des Konings te Antwerpen werd ingediend en waarvan een
door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan
(1) Cass., 28 jan. 1986, A.R. nr. 108 (A.C.,
1985-86, nr. 334).
(2) Cass., 23 mei 1979 (A.C., 1978-79, 111!3).
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Nr. 579

dit arrest is gehecht en daarvan
vervolgt in geval van conflict van
deel uitmaakt;
rechtsmacht; dat het zulks evenwel
slechts moet doen in zoverre in
Overwegende dat de raadkamer
strafzaken nog een rechtsvordering
van de Rechtbank van Eerste Aanvoor de strafrechter kan worden inleg te Antwerpen, bij beschikking
gesteld;
van 28 september 1990, Eddie Ekelmans voornoemd naar de politieDat de strafvordering ontstaan uit
rechtbank heeft verwezen, ter zake
het misdrijf B vervallen was door
van << bij inbreuk op de artikelen
verjaring nu reeds meer dan twee
418-420 van het Strafwetboek, door
jaar verstreken was bij de uitspraak
gebrek aan voorzichtigheid of voorvan het vonnis van de politierechtzorg, maar zonder het oogmerk om
bank en er geen grond van schorde persoon van een ander aan te
sing van de verjaring blijkt;
randen, onopzettelijk slagen of verDat, in zoverre het verzoek tot rewondingen te hebben toegebracht
geling van rechtsgebied de strafvoraan Van Den Langenbergh Laurendering ontstaan uit het misdrijf B
tius » met aanneming van de erin
betreft, dit verzoek derhalve geen
vermelde verzachtende omstandigbestaansreden meer heeft;
heden; dat Eddy Ekelmans daarenOverwegende dat voor het overige
boven gedagvaard werd voor de Pouit de gedingstukken waarop het
litierechtbank te Antwerpen wegens
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
een overtreding van het WegverLaurentius
Van Den Langenbergh
keersreglement (telastlegging B);
overleden is op 17 juli 1990 - dit is
Overwegende dat de Politierechter
v66r de verwijzingsbeschikking van
te Antwerpen zich bij vonnis van 29
de raadkamer, welke evenwel van
april 1992 onbevoegd heeft verdit overlijden geen kennis kreeg klaard om kennis te nemen van de
en dat zijn dood een gevolg kan zijn
zaak, op grond dat << uit de gegevens
van het onopzettelijk toebrengen
van het deskundig onderzoek en
van slagen of verwondingen omverslag van 11.2.1992, uitgevoerd inschreven in de beschikking van de
gevolge ons vonnis van 15.11.1991,
raadkamer;
blijkt dat de heer Van Den LangenOverwegende dat op het wanbebergh inderdaad overleden is aan de
drijf van onopzettelijk doden zwaargevolgen van het verkee~songeval
dere straffen zijn gesteld dan op het
van 20.4.1990, en dit nog v66r de beonopzettelijk toebrengen van slagen
slissing tot contraventionalisatie
of verwondingen;
door de raadkamer van de RechtOverwegende dat de onderlinge
bank van Eerste Aanleg te Antwertegenstrijdigheid van de vermelde
pen, zonder dat deze hiervan echter
beslissingen, afgezien van de strafop de hoogte was »;
' vordering die enkel de tenlastelegOverwegende dat tegen de beging B betreft, een geschil van
schikking van de raadkamer voorrechtsmacht doet ontstaan dat de
alsnog geen rechtsmiddel kan worloop van het gerecht belemmert;
den aangewend en het vonnis van
Dat er derhalve grond bestaat tot
de politierechtbank in kracht van
regeling van rechtsgebied;
gewijsde is gegaan;
Overwegende dat de telastlegging
B samenhangend schijnt te zijn met
de telastlegging A die de politieOm die redenen, beslissende tot
rechtbank omschrijft als onopzetteregeling van rechtsgebied, vernietigt
lijke doding;
de door de raadkamer van de RechtOverwegende dat het de taak is
bank van Eerste Aanleg te Antwervan het Hof het rechtsgebied te repen op 28 september 1990 gewezen
gelen opdat het gerecht zijn gang
beschikking; verwerpt het verzoek

Nr. 580
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voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak naar de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, anders samengesteld.
17 augustus 1992 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Hont Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal.

del dat gericht is tegen de beslissing
van de raadkamer en niet tegen het
bestreden arrest (1).
2° Geen wettelijke bepaling schrijft voor
dat de vreemdeling tegen wie een buitenlands bevel tot aanhouding, waarvan de uitvoerbaarverklaring wordt gevorderd, is afgeleverd, zou worden
ondervraagd over de in dat bevel te
zijnen laste--gelegde. feiten.

3° Niets verhindert het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, inzake uitlevering, de redenen van de
vordering van de procureur-generaal
over te nemen, wanneer deze een regelmatige motivering opleveren (2).
(KARKOUB)
ARREST

(A.R. nr. 6873)

Nr. 580
VAKANTIEKAMER -

17 augustus 1992

1° CASSATIEMIDDELEN -

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING STRAFZAKEN - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING DOOR RAADKAMER VAN
BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING HOGER BEROEP - VOORZIENING TEGEN ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MIDDEL GERICHT TEGEN
DE BESLISSING VAN DE RAADKAMER.

2° UITLEVERING

ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN
BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING ONDERVRAGING OVER DE IN DAT BEVEL TEN
LASTE GELEGDE FElTEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - REGELMATIGE
MOTIVERING - OVERNAME VAN DE VORDERING VAN HET O.M.

1° Niet ontvankelijk, tot staving van de
voorziening die in een uitleveringsprocedure gericht is tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
dat uitspraak doe over het hager beroep tegen de uitvoerbaarverklaring
door de raadkamer van een buitenlands bevel tot aanhouding, is het mid-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1992 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op eisers memorie, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is
gehecht en daarvan deel uitmaakt;

Over de eerste grief :
Overwegende dat de grief, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing van de raadkamer en niet tegen de bestreden beslissing, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt : dat tegen eiser een
voorlopig bevel tot aanhouding werd
afgeleverd op 28 april 1992 en dat
het bevel tot aanhouding afgeleverd
door de onderzoeksr~chter te Lille
(Frankrijk) op 22 november 1991 alsmede de beschikking van de raadkamer van 19 mei 1992 die dit bevel
uitvoerbaar verklaart, aan eiser wer{1) Zie Cass., 26 feb. 1992, A.R. nr. 9414
(A.C., 1991-92, nr. 338).
{2) Zie Cass., 2 jan. 1991, A.R. nr. 8775 {A.C.,
1990-91, nr. 222).
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den betekend op 19 mei 1992, dit is
binnen de wettelijke termijn;
Dat de grief in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser miskenning van het recht van verdediging
heeft aangevoerd voor het hof van
beroep;
Dat de grief in zoverre nieuw,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Over de tweede en de derde grief :
Overwegende dat geen wettelijke
bepaling voorschrijft dat de vreemdeling tegen wie een buitenlands bevel tot aanhouding, waarvan de uitvoerbaarverklaring wordt gevorderd,
is afgeleverd, zou worden ondervraagd over de in dat bevel te zijnen laste gelegde feiten; dat uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat eiser
voor het hof van beroep deswege
miskenning van het recht van verdediging heeft aangevoerd;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
Over de vierde grief :
Overwegende dat niets verhindert
dat het hof van beroep de redenen
van de vordering van de procureurgeneraal overneemt wanneer deze
een regelmatige motivering opleveren; dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat eiser « argumenten » heeft voorgebracht waarop diende te worden
geantwoord;
Dat de grief 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.

17 augustus 1992 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. R. De Ryck, Dendermonde.

Nr. 581
VAKANTIEKAMER -

1° VONNISSEN

17 augustus 1992

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESLISSING WAARVOOR GEEN EENSTEMMIGHEID IS
VEREIST - NIET ONDERTEKEND DOOR EEN
VAN DE RECHTERS - GEVOLGEN OP DE GELDIGHEID VAN DE BESLISSING.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECTIONELE ZAKEN - BESLISSING GENOMEN BIJ VOLSTREKTE MEERDERHEID VAN
STEMMEN.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AUTHENTIEKE VERMELDINGEN - BEWIJS TOT BETICHTING VAN VALSHEID.

4° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTEN NIETIGHEDEN - STRAFZAKEN VASTSTELLING VAN DE KENNIS VAN DE TALEN DOOR DE MAGISTRATEN - ONDERZOEK
VAN FElTEN.

1° Wanneer het bestaan van de beslis-

sing vaststaat en deze niet met eenparigheid van stemmen moet worden genomen, kan het ontbreken van de
handtekening van een van de rechters
op het arrest niet Jeiden tot nietigheid
ervan (1).
(1) Cass., 4 okt. 1976 (A.C., 1977, 138;.
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2° Regelmatig is de beslissing in correc-

tionele zaken die wordt genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen.
(Art. 193bis en 211 Sv.)
3° De vermelding dat een arrest is gewe-

zen na beraadslaging, is een authentieke vermelding die bewijs oplevert tot
betichting van valsheid (2).
4° Het onderzoek van de taalkennis van

de magistraten is een onderzoek van
feiten waartoe het Hof niet bevoegd is
(3).
(SAJADE)
ARREST

(A.R. nr. 6883)

HET HOF; - Gelet op het arrest,
op 29 mei 1992 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 2, 782,
785, in het bijzonder het eerste lid, en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
195bis, in het bijzonder de eerste en
tweede leden, en 211 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat de minuut van het aangevochten arrest niet ondertekend werd door
een der raadsheren die deel uitmaakten
van de zetel die deze zaak behandelde,
met name de heer Delvoie, hetgeen
eveneens geacteerd werd op het procesverbaal van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Brussel van 29 mei
1992,
terwijl, eerste onderdeel, een vonnis of
arrest ondertekend moet worden door de
rechters of raadsheren die het hebben
uitgesproken en door de griffier. Van dit
voorschrift enkel kan worden afgeweken
wanneer de rechter of raadsheer die niet
(2) Zie Cass., 15 maart 1989, A.R. nr. 7172
(A.C., 1988-89, nr. 399).
(3) Zie Cass., 17 sept. 1986, A.R. nr. 5045
(A.C., 1986-87, nr. 31).
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ondertekent, zich in de onmogelijkheid
bevindt om het vonnis te ondertekenen,
waarvan melding gemaakt moet worden.
Aileen wanneer van deze onmogelijkheid
melding gemaakt wordt de beslissing
geldig is zonder de ondertekening door
de rechter of raadsheer, zodat het aangevochten arrest, dat niet ondertekend
werd door een der raadsheren die het
gewezen heeft, bij gebrek aan vermelding van enige onmogelijkheid tot ondertekening, niet geldig is;
tweede onderdeel, uit de verklaring
vanwege raadsheer Delvoie, gehecht aan
het schrijven van 11 juni 1992 vanwege
de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel aan de correctionele
griffie van het Hof van Beroep te Brussel, evenmin enige onmogelijkheid tot
ondertekening van het aangevochten arrest blijkt in de zin van de bepalingen
die deze ondertekening voorschrijven,
zodat het aangevochten arrest, dat niet
ondertekend werd door een der raadsheren die het gewezen heeft, bij gebrek
aan enige onmogelijkheid tot ondertekening in de zin van de wet, niet geldig is :

Wat de beide onderdelen betreft:
Overwegende dat het bestaan van
het arrest vaststaat en dat de bestreden beslissing niet met eenparigheid van stemmen moet worden
gewezen; dat het ontbreken van de
handtekening van een lid van het
hof van beroep niet kan leiden tot
nietigheid van het arrest;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede en derde middel :
het tweede gesteld als volgt : schending van de artikelen 190, 210, laatst gewijzigd bij wet van 28 december 1990, en
211 van het Wetboek van Strafvordering,
13, 24, 40 en 60, § 3, van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 2 en 862, § 1, 10°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat, uit het dossier van de rechtspleging waarop Uw Hof vermag acht te
slaan, inzonderheid voornoemde verklaring van raadsheer Delvoie, waarin hij
zijn verzet, waarvan melding gemaakt
werd op het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 mei 1992 van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Brussel, toelicht,
blijkt dat het beraad niet op collegiale
wijze gevoerd werd, en dat een der
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raadsheren, lid van de zetel, de Nederlandse taal niet machtig was,
terwijl, eerste onderdeel, uit voornoemde stukken blijkt dat het beraad dat geleid heeft tot het aangevochten arrest
niet op rechtsgeldige wijze gevoerd werd,
nu het niet collegiaal gevoerd werd, bij
gebrek aan deelname van minstens een
lid van de zetel. Het arrest uitgesproken
na een beraad dat niet op rechtsgeldige
wijze gevoerd werd, niet op wettige wijze
tot stand gekomen is;
tweede onderdeel, uit voornoemde
stukken blijkt dat minstens een lid van
de zetel de Nederlandse taal - zijnde de
taal van de rechtspleging - niet beheerste, en zulks noch tijdens de terechtzitting waarop de zaak behandeld werd,
noch tijdens het beraad. Het beraad in
de taal van de rechtspleging aldus materieel onmogelijk was, en als nietig dient
te worden beschouwd, zodat het aangevochten arrest, volgend op een beraad
dat nietig is, nietig is;
het derde, gesteld als volgt : schending
van artikel 6.3 van het Em·opees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
van het algemeen rechtsbeginsel tot bescherming van de rechten van verdediging,
doordat uit het dossier van de rechtspleging waarop Uw Hof vermag acht te
slaan, inzonderheid voornoemde verklaring van raadsheer Devoie, waarin hij
zijn verzet, waarvan melding gemaakt
werd op het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 mei 1992 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Brussel, toelicht,
blijkt dat het beraad niet op collegiale
wijze gevoerd werd, en dat een der
raadsheren, lid van de zetel, de Nederlandse taal niet machtig was,
terwijl eenieder die voor een strafbaar
feit vervolgd wordt, recht heeft op een
eerlijk proces. Dit recht op een eerlijk
proces miskend wordt wanneer niet elk
lid van de zetel, die kennis neemt van de
zaak, de taal van de procedure beheerst.
De eerbiediging van de rechten van de
verdediging eveneens geschonden worden wanneer de door de beklaagde aangevoerde middelen van verdediging niet
ten voile begrepen kunnen worden door
een lid van de zetel dat de taal van de
procedure niet machtig is. De beklaagde
recht heeft op de behandeling van zijn
zaak door rechters die de taal van de
procedure, en dus van de verdediging,
machtig zijn, en dit zowel ter terechtzitting,

Nr. 581

als naar aanleiding van het beraad over de
zaak. De beraadslaging tussen de verschillende !eden van de zetel noodzakelijkerwijze in de taal van de procedure
dient te geschieden, en deze beraadslaging over de middelen van verdediging
niet tot stand kan komen wanneer een
der !eden van de zetel de taal van de
procedure niet machtig is, zodat het aangevochten arrest, volgend op terechtzittingen en een beraad, waar een lid van
de zetel de taal van rechtspleging niet
machtig was, de rechten van de verdediging en artikel 6.3 E.V.R.M. schendt :

Overwegende dat de door eiser ingeroepen schending van de artikelen 190 en 210 van het Wetboek van
Strafvordering vreemd is aan de
aangevoerde grieven;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijld
dat de bestreden beslissing niet bij
volstrekte meerderheid van stemmen werd genomen, overeenkomstig
de artikelen 193bis en 211 van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de middelen
voorts opkomen tegen de authentieke vermeldingen van het arrest die
bewijs opleveren tot betichting van
valsheid; dat het derhalve vaststaat
dat het arrest werd gewezen na beraadslaging;
Dat voor het overige het onderzoek van de middelen het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 augustus 1992 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Farrier Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Conny Grenson, Brussel.
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diend door de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Antwerpen en waarvan een door de griffier van het Hof
voor eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN
CORRECTIONELE RECRTBANK BESCRIKK!NG VAN DE RAADKAMER DIE MEERDERE
BEKLAAGDEN WEGENS MISDADEN NAAR DE
CORRECTIONELE RECRTBANK VERWIJST ZONDER VERZACRTENDE OMSTANDIGREDEN AAN
TE NEMEN - ONBEVOEGDVERKLARING VAN
RET VONNISGERECRT - VERNIETIGING VAN
DE BESCRIKKING - VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR DE KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING.

Wanneer de raadkamer, zonder aanneming van verzacbtende omstandigbeden, beklaagden wegens misdaden
naar de correctionele recbtbank verwijst en bet vonnisgerecbt zicb onbevoegd verklaart, vernietigt bet Hof, op
een verzoek tot regeling van recbtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst bet de zaak naar de
kamer van inbescbuldigingstelling, na
te bebben vastgesteld, enerzijds, dat op
dat ogenblik tegen de bescbikking van
de raadkamer geen recbtsmiddel openstaat en de beslissing van bet vonnisgerecht in kracbt van gewijsde is gegaan zelfs t.a. v. de beklaagde die niet
is verscbenen, maar die, bij gebrek
aan belang, geen ontvankelijk recbtsmiddel kan instellen tegen die beslissing, en, anderzijds, dat uit de strijdigbeid ervan een geschil over recbtsmacht is ontstaan dat de procesgang
belemmert en de onbevoegdverklaring
verantwoord is (1}.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN BEROEP TE ANTWERPEN INZAKE CAVUSOGLU,
DILSIZ)

ARREST

(A.R. nr. 6888)

HET HOF;- ...
Gelet op bet verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 1 juli 1992 inge(1) Cass., 15 jan. 1992, A.R. nr. 9529 (A.C.,
1991-92, nr. 247).

Overwegende dat bij beschikking
van 22 maart 1991 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hasselt Kadim Cavusoglu,
fabrieksarbeider, geboren te Kayseri
(Turkije) op 1 januari 1960 en wonende te Lommel, Kraaistraat 59, en
Orner Dilsiz, vrachtwagenbestuurder, geboren te Kilis (Turkije) op 5
maart 1962, wonende te Giziantep
(Turkije), Bolukstraat (zonder nummer) naar de correctionele rechtbank werden verwezen ter zake van
te Lommel of elders in het Rijk op
26 en 27 april 1990 A. bij inbreuk op
de artikelen 1, 2, 11 en 28 van het
koninklijk besluit van 31 december
1930 omtrent de handel in slaap- en
verdovende middelen, thans gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 februari 1987, genomen in uitvoering
van en strafbaar gesteld bij de artikelen 1, 1bis, 2bis, § 1, 4 en 6, van
de wet van 24 februari 1921, gewijzigd door de wet van 9 juli 1975 en
verbeterd door de wet van 1 juli
1976, noch geneesheer, noch apotheker, noch veearts zijnde, en de substantie niet verkregen hebbende
door middel van een geldend medisch getuigschrift, zonder voorafgaande vergunning van de minister
van Volksgezondheid, onder bezwarende titel of om niet, slaapmiddelen, verdovende middelen of andere
psychotropische stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en
waarvan de lijst door de Koning
wordt vastgesteld, vervaardigd, in
bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te
hebben, namelijk 14,450 « kgr. » heroine; B. bij inbreuk op de artikelen
1, 3 en 28 van het koninklijk besluit
van 31 december 1930 omtrent de
handel in slaap- en verdovende middelen, thans gewijzigd bij koninklijk
besluit van 20 februari 1987, genamen in uitvoering van en strafbaar
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gesteld bij de artikelen 2bis, § 1, 4,
§ 1, en 6 van de wet van 24 februari
1921, gewijzigd door de wet van 9
juli 1975 en verbeterd door de wet
van 1 juli 1976, zonder voorafgaande
vergunning vanwege de minister
van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, slaapmiddelen, verdovende middelen of andere psychotropische stoffen die afhankelijkheid
kunnen teweegbrengen en waarvan
de lijst door de Koning wordt vastgesteld, ingevoerd te hebben, namelijk 14,450 « gr. » heroi:ne;
Dat bij vonnis, dat op 2 oktober
1991 op tegenspraak tegenover Cavusoglu en bij verstek tegenover
Dilsiz voornoemd werd gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Hasselt, beide beklaagden strafrechtelijk veroordeeld werden;
Dat het Hof van Beroep te Antwerpen zich bij arrest van 10 juni
1992, gewezen ingevolge het hoger
beroep van Cavusoglu en het hoger
beroep van de procureur des Konings tegen de beide beklaagden,
onbevoegd heeft verklaard om van
de strafrechtelijke vervolgingen kennis te nemen, op grond dat « er inderdaad aanwijzingen zijn dat beklaagden tezamen of in vereniging
met anderen 14,450,- gr. heroi:ne
hebben ingevoerd in Belgie en/of
middelen hebben verschaft om deze
invoer te bewerkstellen »;
Dat tegen de beschikking van de
raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en
het arrest van het hof van beroep in
kracht van gewijsde is getreden ook
tegenover Orner Dilsiz, die voor het
hof van beroep niet is verschenen
maar die bij gebrek aan belang
geen ontvankelijk rechtsmiddel tegen dit hem niet betekend arrest
kan aanwenden;
Dat uit de onderlinge tegenstrijdigheid van die beschikking en dit
arrest een negatief geschil van
rechtsmacht is ontstaan dat het procesverloop belemmert; dater derhalve grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;

Nr. 583

Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat de aan de beklaagden ten laste gelegde feiten A
en B daden van deelneming aan de
hoofd- of bijkomende bedrijvigheid
van een vereniging schijnen uit te
maken, die met toepassing van artikel 2bis, § 3, b, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica met
dwangarbeid worden bestraft;
Dat de raadkamer, die geen verzachtende omstandigheden heeft
aangenomen, geen misdaden naar
de correctionale rechtbank kon verwijzen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt
op 22 maart 1991 gewezen beschikking; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
17 augustus 1992 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Wauters Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 583
VAKANTIEKAMER -

17 augustus 1992

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSA-
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TIEBEROEP (GEEN E!NDBESLISSING) - BESCH!KKING VAN DE RAADKAMER- VERWIJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat de beklaagde v66r de eindbeslissing instelt tegen een in laatste aanleg
gewezen beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen (1). (Art.
416 Sv.)
(CARRETTE)
ARREST

(A.R. nr. 6935)

voorziening die voor de eindbeslissing werd ingesteld, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van de voor
eiser aangevoerde middelen die niet
de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 augustus 1992 - Vakantiekamer Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - TTerslaggever: de h. D'Hont Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Ph. Vandromme, Kortrijk.

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 30 juni 1992 gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, waarbij eiser, eensdeels,
met aanneming van verzachtende
omstandigheden, verwezen wordt
naar de Correctionele Rechtbank en
anderdeels, wegens andere telastleggingen, buiten vervolging wordt gesteld;
Overwegende dat de voorziening
slechts gericht is tegen dat gedeelte
van de beschikking van de raadkamer waarbij eiser, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
wegens misdaden en tevens wegens
wanbedrijven, naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen;
Overwegende dat de beschikking
wat eiser betreft geen uitspraak
doet over een geschil inzake de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht;
Overwegende dat de beschikking,
hoewel in laatste aanleg verleend,
slechts een voorbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek is;
Dat krachtens artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering de
(1) Cass., 2 maart 1988, A.R. nr. 6539 (A.C.,
1987-88, nr. 406).
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KAMER -

2 september 1992

RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

ALGEMENE BEGRIPPEN- SAMENSTELLING VAN
HET RECHTSCOLLEGE- INDIENEN VAN CONCLUSIE PREJUDICIELE VRAAG - ANTWOORD - VOORTZETTING VAN DE DEBATTEN
- SUBSIDIA!RE CONCLUSIE NIET OPNIEUW
INGEDIEND - ANTWOORD - ANDERS SAMENGESTELD RECHTSCOLLEGE - GEVOLG.

Nietig is de beslissing wanneer ze is gewezen door een hof van beroep waarvan een lid de terechtzitting niet heeft
bijgewoond waarop het debat is geopend door indiening van een conclusie, zonder dat het debat nadien valledig is hervat of de conclusie opnieuw
is ingediend, oak al werd intussen een
prejudiciele vraag gesteld aan het Arbitragehof en heeft dit hof daarop geantwoord, terwijl het hof van beroep
echter antwoordt op een conclusie die

1060

HOF VAN CASSA'fiE

subsidiair was m.b.t. het verzoek om
een prejudiciele vraag (1). (Art. 779
Ger.W.)
(UHODA S., UHODA G., UHODA N.V.)
ARREST (

vertaling)

(A.R. nr. 9819)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste door de eisers aangevoerde middel : schending van de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de zesde kamer van het hof
van beroep op de terechtzitting van 16
januari 1992, waarop de zaak is behandeld en op de terechtzitting van 13 februari 1992, waarop het bestreden arrest
is gewezen, was samengesteld uit de
voorzitter Joachim en de raadsheren
H.P. Godin en F. Dreze,
terwijl krachtens artikel 779, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het
vonnis of arrest, op straffe van nietigheid, moet worden gewezen door de magistraten die aile zittingen over de zaak
hebben bijgewoond; te dezen uit de stukken van de rechtspleging waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt: 1) dat
op de terechtzitting van 7 juni 1990
waarop het hof van beroep de raadsheerverslaggever heeft gehoord in zijn verslag, de beklaagden heeft ondervraagd
en het openbaar ministerie in zijn vorderingen heeft gehoord, de zesde kamer
van het hof van beroep bestond uit de
voorzitter M. Joachim en de raadsheren
H.P. Godin en J.P. Plateus; 2) dat de
samenstelling van het rechtscollege onveranderd is gebleven op de terechtzitting van 15 juni 1990 - waarop het Hof,
op voortgezette behandeling, het vervolg
van de vordering van het openbaar ministerie, de pleidooien van de verdediging en de toelichtingen van de beklaagden heeft gehoord - alsook op de
terechtzitting van 28 juni 1990; 3) dat het
arrest van 28 juni 1990 beslist dat v66r
elke uitspraak over de telastleggingen
(1) Zie Cass., 6 nov. 1985, A.R. nr. 4276 (A.C.,
1985-86, nr. 147).

Nr. 584

A.1, A.2 en B.3 een prejudiciele vraag
moest worden gesteld aan het Arbitragehof; 4) dat de debatten voor het hof van
beroep zijn voortgezet op de terechtzitting van 16 januari 1992 nadat het Arbitragehof in zijn arrest van 21 november
1991 had geantwoord op de aldus gestelde prejudiciele vraag; 5) dat het procesverbaal van de terechtzitting van 16 januari 1992 niet vaststelt dat de debatten
volledig zijn heropend en dat zulks evenmin blijkt uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te
slaan; de debatten op de terechtzitting
van 16 januari 1991 nochtans slechts de
voortzetting waren van de vorige debatten over de telastleggingen A.l, A.2 en
B.3, waaromtrent het arrest van 28 juni
1990 had beslist dat uitspraak niet mogelijk was zonder prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof; het bestreden arrest
van 13 februari 1992 bijgevolg is gewezen door een rechtscollege waarvan een
der leden niet aile zittingen over de zaak
had bijgewoond;
Overwegende dat artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek in beginsel niet vereist dat een vonnis, dat
in dezelfde zaak is gewezen na een
vonnis alvorens recht te doen waarbij een onderzoeksmaatregel wordt
bevolen, gewezen wordt door dezelfde rechters als degenen die zitting
hebben gehad tijdens het debat v66r
het vonnis alvorens recht te doen,
en op het ogenblik van de uitspraak
ervan;
Overwegende evenwel dat te dezen uit de gedingstukken blijkt dat
het debat op de terechtzitting van
het hof van beroep van 15 juni 1990
is geopend door indiening van een
conclusie waarin de eisers vroegen,
enerzijds, dat een prejudiciele vraag
zou worden gesteld aan het Arbitragehof, anderzijds, subsidiair, dat
nog drie andere vragen zouden worden gesteld aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen;
dat het hof van beroep tijdens dat
debat en op het ogenblik van de uitspraak van het arrest alvorens recht
te doen, was samengesteld uit de
voorzitter Joachim, alsmede uit de
raadsleden Godin en Plateus;
Overwegende dat het hof van beroep het verder onderzoek van de
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zaak waarover het zijn uitspraak
had aangehouden heeft voortgezet
op de terechtzitting van 16 januari
1992 en uitspraak heeft gedaan op
13 februari 1992; dat het rechtscollege op beide terechtzittingen was
samengesteld uit de voorzitter Joachim, alsmede uit de raadsheren
Godin en Dreze;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de debatten
volledig zijn hervat of dat de door
de eisers op de terechtzitting van 15
juni 1990 ingediende conclusie opnieuw is ingediend op de latere terechtzittingen van het anders samengestelde rechtscollege;
Overwegende dat het arrest niettemin op die conclusie antwoordt
door uitspraak te doen over de subsidiaire vraag, zodat het debat, dat
plaatsvond op de terechtzitting van
16 januari 1992, de voortzetting is
van de vorige debatten; dat aldus
het arrest, nu het is gewezen door
een rechtscollege waarvan een lid
niet aile zittingen over de zaak
heeft bijgewoond, nietig is;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 585
1•

KAMER -

3 september 1992

BUITEN
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

Een zaak lijdt aan een gebrek als zij een
abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken; niet vereist is
dat het gebrek van de zaak uitsluitend
een blijvend of aan de zaak zelf inherent element is (1). (Art. 1384, eerste
lid, B.W.)
{GEMEENTE D'OREYE T. AXA BELGIUM N.V.)

(A.R. nr. 9387)
3 september 1992 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en De Bruyn.

Nr. 586

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige middelen, die niet kunnen
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.

De in art. 1356, derde lid, B. W. vervatte
regel van de onsplitsbaarheid van een
bekentenis wordt niet miskend wan-

2 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Ghislain,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.

(1) Cass., 20 feb. 1987, A.R. nr. 5194 (A.C.,
1986-87, nr. 370); 9 maart 1989, A.R. nr. 8299
(ibid., 1988-89, nr. 387).
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BEKENTENIS -

BEKENTENIS GRIP.

SAMENGESTELDE

ONSPLITSBAARHEID

BE-
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neer de rechter een vals bevonden bestanddeel van een samengestelde bekentenis ter zijde laat (1).
(PLAT T. SENDER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9393)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1990
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347,
1349 tot 1353, 1354, 1355, 1356, inzonderheid 1356, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, en voor zoveel nodig, 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat de vordering ertoe strekt eiser te doen veroordelen tot terugbetaling aan verweerster
van een lening van 250.000 Franse frank,
dat verweerster zich ten bewijze van die
lening beroept op een begin van bewijs
door geschrift, namelijk een door eiser
uitgegeven cheque, aangevuld met een
verklaring, die eiser op 9 april 1986 tijdens een geseponeerd opsporingsonderzoek heeft afgelegd; dat het arrest vervolgens beslist dat het begin van bewijs
door geschrift, zijnde de cheque, « is aangevuld met de door (eiser) op 9 april
1986 tijdens het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring waarin hij toegeeft
dat het hem overgemaakte bedrag van
250.000 frank bedoeld was als een persoonlijke lening ,, en dat << artikel 1356,
derde lid van het Burgerlijk Wetboek
naar luid waarvan de bekentenis niet
mag worden gesplitst ten nadele van
hem die de bekentenis gedaan heeft, te
dezen niet van toepassing is », op grond
dat « (verweerster) die verklaring niet
aanvoert als een volledig bewijs van het
bestaan van de lening tegen degene die
de verklaring heeft afgelegd, doch enkel
(1) Cass., 2 juni 1949 (A.C., 1949, 368) en noot
R.H.; 20 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 199); zie H.
DE PAGE, noot bij Cass., 2 juni 1949, R.C.J.B.,
1950, blz. 5 e.v.; P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de jurisprudence, les Obligations »,
R.C.J.B., 1988, nr. 261, blz. 187; J.P. MASSON,
« L'indivisibilite de l'aveu >>, noot bij Cass., 5
okt. 1967, R.C.J.B., 1969, blz. 38 e.v.; N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de Ja preuve, nr. 814 tot
830, blz. 357, e.v.

Nr. 586

als een element ter aanvulling van het
begin van bewijs dat van dat feit reeds
is geleverd door de overlegging van de
op haar naam gestelde cheque »; dat het
arrest vervolgens verschillende gegevens
die eiser aanvoert ten bewijze van zijn
bevrijding, verwerpt op grond dat « (eiser) het bewijs van zijn bevrijding niet
!evert , en hem bijgevolg veroordeelt tot
betaling van de door verweerster gevorderde geldsom,

terwijl die motivering in het ongewisse
laat of het arrest het door eiser aangevoerde artikel 1356, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek buiten toepassing
laat (schending van artikel 97 van de
Grondwet) : - omdat het oordeelt dat de
verklaring die het in aanmerking neemt
als een vermoeden ter aanvulling van
het door verweerster geleverde begin
van bewijs door geschrift, geen bekentenis was, - dan wel omdat het besliste dat
die verklaring een bekentenis was maar
door verweerster mocht worden aangevoerd als een vermoeden dat aldus niet
onder de toepassing viel van het beginsel
van de onsplitsbaarheid van de bekentenis; het arrest in beide gevallen
onwettig is, immers :
eerste onderdeel, - eiser in die verklaring enerzijds het bestaan van een
hem door verweerster verstrekte lening
van 250.000 FF erkent, maar anderzijds
ook bevestigt dat die Iening enige tijd later was terugbetaald; verklaring, die,
blijkens de Franse vertaling in de conclusie die verweerster op 7 juni 1989 regelmatig had neergelegd ter griffie van
het Hof van Beroep te Brussel, en die
door eiser was aanvaard, in de volgende
bewoordingen was gesteld: « ( ...) De cheque die U mij toont is door mij uitgegeven en ondertekend. Ik hem hem met de
hand ingevuld voor een bedrag van
250.000 Franse frank. Ik had liquiditeiten
nodig. Ik vroeg mevrouw Anna Szware
of ik geld van haar kon krijgen. Ik had
niet genoeg geld. Mevrouw Szware overhandigde mij dat geld persoonlijk. Ongeveer op hetzelfde tijdstip, dus omstreeks
25 februari 1984 heb ik haar die cheque
bezorgd. (... ) Ik heb mevrouw Szware
reeds vergoed, maar kan dat niet bewijzen. (... ) "· Die verklaring vertoont alle
wettelijke kenmerken van een samengestelde bekentenis, zodat het arrest, in
het geval het betwist dat die verklaring
een bekentenis is : - het wettelijk begrip bekentenis en meer bepaald het begrip samengestelde bekentenis heeft
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miskend (schending van de artikelen
1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk
Wetboek); - het wettelijk begrip feitelijk vermoeden heeft miskend (scherrding van de artikelen 1349 tot 1353 van
het Burgerlijk Wetboek) of, in elk geval,
de bewijskracht heeft miskend van de litigieuze verklaring, door ze te beschouwen als een erkenning van de tegen eiser aangevoerde lening en door er aldus
een draagwijdte aan te geven die precies
tegenovergesteld is aan de bedoelingen
van degene die ze had afgelegd en die,
verre van de tegen hem aangevoerde
schuld te erkennen, haar betwistte door
in het tweede gedeelte van zijn verklaring de terugbetaling van de lening te
bevestigen en aldus de gevolgen van het
eerste gedeelte van zijn verklaring teniet
te doen (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek;

tweede onderdeel, - de in het eerste
onderdeel van het middel overgenomen
litigieuze verklaring een samengestelde
bekentenis is houdende erkenning van
het feit aangevoerd tegen degene die de
bekentenis heeft afgelegd, welke erkenning evenwel, blijkens de wil van de
gene die ze heeft gedaan, in samenhang
moet worden gezien met de overige gegevens die hij eraan toevoegt en die de
genoemde erkenning logenstraffen, namelijk te dezen de bevestiging dat het
ontleende bedrag was terugbetaald; de samengestelde bekentenis slechts een
wijze van ontkennen is; zij niet zonder
miskenning van de wil van degene die
de bekentenis doet, mag worden gesplitst; - derhalve, de partij die zich beroept op een verklaring die alle kenmerken van een samengestelde bekentenis
vertoont, dat noodzakelijkerwijze doet
met de kenmerken en de gevolgen die de
wet eraan hecht, er geen ander kenmerk
of gevolg aan mag toekennen en ze dus
in haar geheel moet aannemen; - noch
de partij die zich op de bekentenis beroept noch de feitenrechter de regel van
de onsplitsbaarheid van de samengestelde bekentenis mogen omzeilen door
slechts met een van de onderdelen ervan
rekening te houden en het voor een ander bewijsmiddel, te dezen een zogezegd
feitelijk vermoeden, te laten doorgaan;
het arrest bijgevolg, in het geval het beslist dat die verklaring een bekentenis
1s, zoals eiser betoogde, maar dat zij
door verweerster als een vermoeden kon
worden aangevoerd en aldus niet onder
toepassing viel van het beginsel van de
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onsplitsbaarheid van de bekentenis, de gevolgen van de onsplitsbaarheid van
de samengestelde bekentenis en de wettelijke bewijswaarde ervan heeft miskend en aldus alle in het middel aangehaalde bepalingen, met uitzondering van
de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald de
artikelen 1354 tot 1356, en inzonderheid
artikel 1356, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, heeft geschonden; - bovendien
verweerster de mogelijkheid heeft geboden de bewijslast om te keren door haar
te ontslaan van de verplichting om de
door haar aangevoerde verbintenis te bewijzen en door eiser te verplichten zijn
bevrijding te bewijzen (inzonderheid
schending van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek):
In zoverre het middel de schending
van artikel 97 van de Grondwet aanvoert:

Overwegende dat het middel aan
het arrest verwijt dat het de beslissing grondt op een motivering die
voor tweeerlei uitlegging vatbaar is;
dat het middel betoogt dat de beslissing in geen van beide gevallen
naar recht verantwoord is;
Dat artikel 97 van de Grondwet
geen verband houdt met de grief
volgens welke de beslissing niet
naar recht verantwoord is; dat derhalve het middel dienaangaande
niet ontvankelijk is;
Over het overige van het middel :
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatiemiddel oefent
enkel kritiek op een ten overvloede
gegeven overweging van het arrest :
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiser tijdens het « geseponeerde opsporingsonderzoek »
verklaard heeft dat verweerster hem
250.000 Franse frank had geleend en
dat hij haar dat had terugbetaald;
dat eiser bij die gelegenheid verweerster een cheque van 250.000
Franse frank op haar naam had
overhandigd; dat eiser voor de eerste rechter aanvoerde dat hij die
cheque als waarborg had gegeven,
wel wetende dat hij niet gedekt was;
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Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt om aan verweerster de
tegenwaarde van 250.000 Franse
frank in Belgische frank terug te betalen; dat het arrest het bestaan van
de lening afleidt uit het begin van
bewijs door geschrift, dat gevormd
wordt door de door verweerster
overgelegde cheque;
Overwegende dat het arrest, enerzijds, vaststelt dat eiser toegeeft dat
die cheque een begin van bewijs
door geschrift oplevert van de bedoelde lening; dat het anderzijds
oordeelt dat dit begin van bewijs
door geschrift wordt aangevuld met
de door eiser tijdens het opsporingsonderzoek
afgelegde
verklaring
waarin hij toegeeft van verweerster
een lening van 250.000 Franse frank
te hebben ontvangen;
Dat het arrest die verklaring in
aanmerking neemt op grond van de
in het middel bekritiseerde overweging « dat het derde lid van artikel
1356 van het Burgerlijk Wetboek
naar luid waarvan de bekentenis
niet mag worden gesplitst ten nadeIe van hem die de bekentenis gedaan heeft, te dezen niet van toepassing is », aangezien (verweerster)
die verklaring << niet aanvoert als
een volledig bewij s van het bestaan
van de lening tegen degene die de
verklaring heeft afgelegd, doch enkel als een element ter aanvulling
van het begin van bewijs dat van
dat feit reeds is geleverd door de
overlegging van de op haar naam
gestelde cheque »;
Overwegende dat eiser in het eer:ste gedeelte van de door hem tijdens het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring het bestaan van de
bewuste lening toegeeft en in het
tweede gedeelte de terugbetaling ervan bevestigt, zodat die samengestelde bekentenis aan de eis van
verweerster elke grond ontzegt;
Overwegende dat in beginsel een
samengestelde bekentenis niet mag
worden gesplitst; dat de partij die
zich erop beroept aan die bekente-
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nis geen andere betekenis mag geven door rekening te houden met
een van de bestanddelen ervan en
tegelijkertijd het tweede bestanddeel dat de gevolgen van het eerste
teniet doet, te veronachtzamen;
Overwegende evenwel dat de regel volgens welke de bekentenis niet
mag worden gesplitst niet wordt geschonden wanneer de valsheid van
het tweede bestanddeel van de bekentenis bewezen is;
Overwegende dat het arrest vermeldt << dat, indien (eiser) zoals hij
zegt, (verweerster) zou hebben vergoed, hij niet zou hebben nagelaten
zich de op naam van (verweerster)
gestelde cheque te doen teruggeven
bij de terugbetaling van de lening;
dat de omstandigheid dat (verweerster) die titel van betaling in handen
heeft de niet-terugbetaling van de
cheque bewijst »; dat het arrest aldus vaststelt dat verweerster, door
de cheque over te leggen, de valsheid van de bewering van eiser als
zou hij de lening hebben terugbetaald, en derhalve de valsheid van
het tweede deel van zijn verklaring,
heeft bewezen;
Overwegende dat het besluit van
het hof van beroep om het eerste
deel van de bekentenis in aanmerking te nemen derhalve naar recht
verantwoord wordt door de in het
middel niet betwiste vaststelling dat
de valsheid van het tweede deel van
de bekentenis bewezen is;
Dat het middel, ook al was het gegrond, derhalve niet zou kunnen leiden tot vernietiging van het arrest;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 september 1992 - 1e learner - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Happe - Gelijklui-

Nr. 587

HOF VAN CASSATIE

dende conclusie van de h . Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.
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KAMER -

3 september 1992

AMBTENAAR -

RUSTPENSIOEN - ONDERSCHEIDEN PENSIOENREGELINGEN ENIG
PENSIOEN - TOEKENNING - BEREKENING WIJZE.

Uit de artt. 2 en 3 wet van 14 april 1985
tot vaststelling van een zeker verband
tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector,
blijkt dat de macht of het « organisme waardoor het rustpensioenstelsel
wordt beheerd waaraan het personeelslid het Jaatst onderworpen was,
het enig rustpensioen toekent en vereffent met toepassing van haar eigen regels inzake toekenning en berekening,
onder het in art. 3, slotalinea, gemaakte voorbehoud, doch met inaanmerkingneming van alle diensten zonder
onderscheid die rechten kunnen verlenen op het pensioen in de door andere
besturen of instellingen beheerde pensioenregelingen, waaraan het personeelslid onderworpen was.
(PROVINCIE HENEGOUWEN T. DUV!VIER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9412)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over net middel: schending van de artikelen 2, 3 van de wet van 14 april 1965
tot vaststelling van een zeker verband
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tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector, 10, eerste
lid, 11, eerste lid, van de op 8 december
1922 door de provincieraad vastgestelde
regeling van de pensioenkas van eiseres,
1 en 4 van het besluit van de provincieraad van eiseres van 20 mei 1969 betreffende de bonificaties voor aan het vaderland bewezen diensten,
doordat het arrest vaststelt dat verweerder, een gewezen provincie-ambtenaar, op 25 rriaart 1975 de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en op 1
april 1975 wcrd gepensioneerd; dat hij,
na van 1 juli 1939 tot 30 oktober 1945 als
werkopzichter en technisch klerk bij de
technische diensten van de provincie
Luik te hebben gewerkt, vanaf 2 november 1945 tot buurtwegcommissaris van
eiseres werd benoemd; dat de bestendige
deputatie van eiseres bij beslissing van
11 februari 1977 het bedrag van het pensioen van verweerder vaststelde maar
weigerde rekening te houden met het
tijdvak van 17 september 1939 tot 30 augustus 1945 tijdens hetwelk verweerder
eerst werd gemobiliseerd in het leger op
oorlogsvoet en dan krijgsgevangene was,
en, met bevestiging van het beroepen
vonnis, de beslissing van 11 februari
1977 (van de bestendige deputatie van eiseres) vernietigt en eiseres veroordeelt
om verweerder vanaf 1 april 1975 een
rustpensioen toe te kennen waarbij rekening wordt gehouden met de jaren gedwongen arbeidsonderbreking door de
oorlog van 17 september 1939 tot 30 augustus 1945, onder meer op grand « dat
de wet van 14 april 1965 werd aangenomen om de personeelsleden die, zoals
(verweerder), achtereenvolgens bij verschillende openbare machten en instellingen hebben gewerkt, in staat te stellen
om de opeenvolgende diensten bij de
verschillende openbare machten te valoriseren om een enig rustpensioen te
ontvangen; dat artikel2 van de wet van 14
april 1965 geen onderscheid maakt tussen
de diensten naargelang ze al dan niet
daadwerkelijk werden verricht, maar dat
het, bovendien, door het gebruik van de
woorden " diensten die rechten kunnen
verlenen op het rustpensioen in de in de
artikel 1, eerste lid, vermelde regelingen"
duidelijk te kennen geeft dat het gaat om
de diensten die, in bedoelde regelingen,
recht zouden geven op een rustpensioen;
dat de bewoordingen van artikel 3 van de
wet van 14 april 1965 die uitlegging zonodig
nog bevestigen; dat de
wetgever (immers), na ter vereenvoudi··
ging, te hebben gezegd dat het enig
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pensioen zal worden betaald door de
laatste macht waaraan het personeelslicl
was onderworpen en dat de bepalingen
van die macht betreffende de toekenning
en de berekening van het pensioen van
toepassing zullen zijn, eraan toevoegt dat
nochtans de diensten waarvoor het personeelslid onderworpen was aan een door
andere besturen of instellingen beheerde
regeling in aanmerking moeten worden
genomen naar rato van een zestigste per
j!aar dienst, van het bedrag dat tot grond!>lag voor de berekening van het pensioen
dient; dat artikel 3 dus ook verwijst, zoals
artikel 2 reeds deed, naar de door de
andere machten beheerde regelingen
waaraan het personeelslid was onderworpen; dat artikel 3bis van de pensioenJregeling van het personeel van de
provincie Luik uitdrukkelijk spreekt van
de tijdens de oorlog daadwerkelijk
verrichte militaire diensten, hetgeen
ltlatuurlijk de tijdvakken in het leger op
oorlogsvoet en die in krijgsgevangenschap omvat; dat bovendien de provinciale
functies worden geacht niet onderbroken
te zijn geweest tijdens de bedoelde militaire dienst, zodat het werkelijk gaat om
" diensten waarvoor het personeelslid
onderworpen was " aan de door de
provincie Luik beheerde regeling in de zin
van de artikelen 2 en 3 van de wet van
:14 april1965 »,

terwijl, eerste onderdeel, hoewel, voor
de toekenning van het rustpensioen aan
de personeelsleden van de provincie
Luik, artikel 3bis van de pensioenregeling van die provincie de provinciale
functies als ononderbroken beschouwt
gedurende de tijdens de oorlog daadwerkelijk verrichte militaire diensten, hetgeen de tijdvakken in het leger op oorlogsvoet en die in krijgsgevangenschap
omvat, daaruit niet volgt dat die effectieve militaire diensten door een andere
openbare macht, zoals eiseres, in aan:merking moeten worden genomen voor
de toekenning en de berekening van het
.enig rustpensioen als bedoeld in artikel 2
van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de on.derscheiden pensioenregelingen van de
.openbare sector; weliswaar, krachtens
voormeld artikel 2, « de diensten die
:rechten kunnen verlenen op het rustpen:sioen in de in artikel 1, eerste lid, ver:melde regelingen worden in aanmerking
;genomen voor de toekenning en de berekening van een enig rustpensioen op
voorwaarde dat de samengestelde diensten dertig jaar bereiken of dat de be-
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trokkene, in het pensioenstelsel waaraan
hij het laatst onderworpen was, de voorwaarden voor het toekennen van een
rustpensioen vervulde »; echter, krachtens artikel 3 van voormelde wet van 14
april 1965, « het enig rustpensioen wordt
toegekend en betaald door de macht of
het organisme waardoor het rustpensioenstelsel wordt beheerd waaraan het
personeelslid het laatst onderworpen
was. De bepalingen waarbij de toekenning en de berekening van de door die
macht of dat organisme vereffende rustpensioenen worden geregeld, zijn op dit
pensioen van toepassing. Nochtans worden de diensten waarvoor het personeelslid onderworpen was aan een door
andere besturen of instellingen beheerde
regeling in aanmerking genomen naar
rato van een zestigste per jaar dienst,
van het bedrag dat tot grondslag voor de
berekening van het pensioen dient >>; uit
de vaststellingen van het arrest blijkt
dat verweerder, tijdens de periode van
17 september 1939 tot 30 augustus 1945,
bij de provincie Luik geen « diensten ,
heeft verricht; alleen maar ingevolge een
fictie in artikel 3 bis van de pensioenregeling van de provincie Luik die periode
van gedwongen inactiviteit is gelijkgesteld met een << dienst >>-periode; artikel
3bis natuurlijk een << bepaling is waarbij
de toekenning en de berekening van de
pensioenen worden geregeld >>; die bepaling, die in de pensioenregeling van de
provincie Luik en niet in die van eiseres
voorkomt, derhalve niet van toepassing
is op het door eiseres vereffend enig
rustpensioen; eiseres bij de berekening
van het zoveelste eenzestigste per j aar
dienst, in het kader van de toekenning
en de berekening van het enig rustpensioen, derhalve, in geval van onderbreking
van de diensten, slechts rekening moest
houden met de ficties van haar eigen regeling en niet met die van de regelingen
van de machten of instellingen waaraan
het personeelslid vroeger was onderworpen, zoals artikel 3bis van de pensioenregeling van de provincie Luik; zulks niet
tot gevolg heeft dat, voor de berekening
van het enig rustpensioen, de tijdvakken
van voor het vaderland bewezen diensten worden uitgesloten van de in aanmerking te nemen tijdvakken; die tijdvakken immers in aanmerking moeten
worden genomen als de pensioenregeling
van de openbare macht of instelling die
het enig pensioen vereffent daarin voorziet; het arrest derhalve de artikelen 2
en 3 van voormelde wet van 14 april 1965
schendt door eiseres, nu er in haar pen-

Nr. 587

HOF VAN CASSATIE

sioenregeling geen bepaling voorkomt
volgens welke de provinciale functies als
ononderbroken worden beschouwd gedu:rende die voor het vaderland bewezen
diensten, te veroordelen verweerder
vanaf 1 apri11975, een rustpensioen toe t~
kennen rekening houdend met de jaren
gedwongen onderbreking van de functies
wegens die diensten van 17 september 1939 tot 30 augustus 1945 :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder van 1 juli 1937
tot 30 oktober 1945 bij de diensten
van de provincie Luik en dan bij die
van de provincie Henegouwen heeft
gewerkt tot 1975, in welk jaar hij
werd gepensioneerd toen hij de pensoengerechtigde leeftijd had bereikt;
dat eiseres geen rekening wil houden met het tijdvak van 17 september 1939 tot 30 augustus 1945 tijdens
hetwelk verweerder werd gemobiliseerd en krijgsgevangene was;
Overwegende dat artikel 2 van de
wet van 14 april 1965 tot vaststelling
van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van
de openbare sector bepaalt dat « de
diensten die rechten kunnen verlenen op het pensioen in de in artikel
1 vermelde regelingen », dat wil zeggen op de pensioenen die onder
meer ten laste komen van verschillende provincies, << in aanmerking
worden genomen voor de toekenning en de berekening van een enig
:rustpensioen... »;
Dat, krachtens artikel 3 van dezelfde wet, het enig rustpensioen
toegekend en betaald wordt door de
macht of het organisme waardoor
het rustpensioenstelsel wordt beheerd waaraan het personeelslid het
laatst onderworpen was; de bepalingen waarbij de toekenning en de berekening van de door die macht of
dat organisme vereffende rustpensioen worden geregeld, op dit pensioen toepasselijk zijn;
Dat hetzelfde artikel in fine bepaalt dat de diensten waarvoor het
personeelslid onderworpen was aan
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een door andere besturen vastgestelde regeling in aanmerking worden
genomen naar rato van een zestigste per jaar dienst, van het bedrag
dat tot grondslag voor de berekening van het pensioen dient;
Overwegende dat uit die bepalingen blijkt dat elke provincie de
diensten vaststelt die rechten kunnen verlenen op het pensioen en dat
de provincie waarbij de gerechtigde
het laatst in dienst was dat pensioen toekent en vereffent met toepassing, onder het voorbehoud van
artikel 3, in fine, van haar eigen regels inzake toekenning en berekening, maar daarbij rekening houdt
met alle diensten die haar door de
andere machten of instellingen worden aangewezen;
Overwegende dat artikel 13 van
voormelde wet betreffende << de verplichtingen rustend op de verschillende openbare besturen en instellingen » ook bepaalt dat het brutobedrag van het in artikel 2 bedoelde
enig rustpensioen << met inbegrip
van de militaire diensten, de diensten in de kolonie en de bonificatie
van alle aard » onder de verschillende betrokken machten en organismen wordt verdeeld in verhouding
tot het produkt van de gegevens die
het vermeldt;
Overwegende dat het arrest, door
verweerder een rustpensioen toe te
kennen rekening houdend met de
jaren gedwongen onderbreking van
de functies wegens de oorlog van 17
september 1939 tot 30 augustus 1945
die, in de door de provincie Luik be~
heerde regeling, rechten kunnen
verlenen op het pensioen, derhalve
een juiste toepassing maakt van
voormelde artikelen 2 en 3;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
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3 september 1992
1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk1uidende conclusie van de h. Janssens de
JBisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 588
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KAMER -

4 september 1992

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN) - GEZAMENLIJKE BORGSTELLINGEN - VRIJMAKING
VAN DE BORGTOCHT- INTEREST- BEREKENING.

Bij gezamenlijke borgstelling wordt de
interest, die aan de aannemer wordt
toegekend wegens tardieve vrijmaking
van de borgtocht, berekend op het bedrag dat hij daadwerkelijk aan de
borgstellingskas heeft gestalt (1).
(Artt. 9, § 3, en 15, § 4, M.B. van 10 augustus 1977.)
(ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS B.V.B.A.
T. REGIE DER GEBOUWEN)
ARREST

(A.R. nr. 7830)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het derde middel, gesteld als
volgt: schending van artikel 9, § 3, en 15,
§ 4, van het ministerieel besluit van 10

(1) M. FLAMME, PH. MATHE"i

en PH. FLAMME,

Praktische Kommentaar bij de reglementering
van de overheidsopdrachten (5e uitg., 1986),
nrs. 271.1 en 280.4; - processen-verbaal nr.
405 van de Commissie voor de overheidsopdrachten (27 april 1981), punt 4, biz. 4, en nr.
406, (1 juni 1981), punt 2, biz. 3.
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augustus 1977 houdende vaststelling van
de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken,
leveringen en diensten, (artikel15, § 4, in
de versie die gold op 27 november 1980,
datum van de inleidende dagvaarding in
huidig geschil, derhalve v66r de wijzigingen ingevoerd bij ministerieel besluit
van 16 december 1980, artikel 1, van 8
oktober 1985, artikel 1 en van 23 april
1991, artikel 1), en van artikel 1, § 1, van
de wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en
van artikel 1, § 1, littera A, van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar
nut,

doordat het bestreden arrest, oordelend over de vordering van eiseres tot
betaling van intresten op de laattijdige
vrijgave van de borgsom (rubriek 2.2.,
p. 6-7), beslist dat deze intresten, in geval van collectieve borgstelling, waarbij
een borgsteller, in casu eiseres, slechts
een fractie deponeert van het als borgtocht aangeduid bedrag, zoals in casu gebeurde, enkel kunnen berekend worden
op basis van het werkelijk door eiseres
zelf gedeponeerde bedrag, en niet op het
in de totale borgtocht aangeduide bedrag
(totaal bedrag waarvan door eiseres
slechts een fractie werd gedeponeerd),
en dit op grand van de overwegingen :
« dat (eiseres) een bedrag van 11.930 fr.
vordert als intresten op de laattijdige
vrijgave van de borgtocht op grand van
art. 9, § 3 van het M.B. van 10 augustus
1977 en art. 15.4; dat (eiseres) op 4 januari 1980 om de vrijgave van de borgtocht
verzocht, zodat overeenkomstig art. 9
van het M.B. van 10 augustus 1977 de intresten op de laattijdige teruggave van
de borgtocht beginnen te lopen vanaf de
16e kalenderdag of 19 januari 1989 tot de
dag van de vrijgave of 23 maart 1980; dat
tussen partijen werd overeengekomen,
dat ingeval (verweerster) haar verbintenis tot vrijgave van de borgtocht laattijdig zou uitvoeren, (eiseres) ten titel van
forfaitaire vergoeding van het nadeel dat
(eiseres) hierdoor leed, recht heeft op
een intrest op de borgtocht, waarvan art.
15, § 4 de rentevoet aanduidt, doch te
verminderen met de intrest die (eiseres)
bij de kas ontving; dat waar de in art. 9
toegezegde intrest het nadeel beoogt te
vergoeden van de wederrechtelijke te late vrijgave van het kapitaal dat (eiseres)
als borgtocht deponeerde, er bij de
berekening van de aan (eiseres) toeko-
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mende intrest enkel rekening mag worden gehouden met het daadwerkelijk gedeponeerde bedrag; dat ingeval van collectieve borgstelling (eiseres) slechts een
fractie deponeert van het als borgtocht
aangeduide bedrag, zodat enkel deze
fractie als het kapitaal ter berekening
van de intresten kan worden aangenomen; dat de door (eiseres) voorgedragen
stelling dat ook bij collectieve borgstelling, waarbij zij slechts een fractie van
de borgtocht daadwerkelijk uitgaf, de intrest aan de rentevoet vermeld in art. 15
§ 4 op het volle bedrag moet worden berekend om daarna te worden verminderd
met wat zij van de kas ontvangt, dit laatste op basis van de fractie, die zij daadwerkelijk deponeerde, niet kan gevolgd
worden, wijl zij in strijd is met de economie van de overeenkomst tussen partijen, en een ongelijkheid doet ontstaan;
dat waar (eiseres) niet ontkent overgegaan te zijn tot de collectieve borgstelling en slechts een fractie van het bedrag van de borgstelling betaald te
hebben, zij de omvang van haar daadwerkelijke uitgave niet mededeelt; dat
het gepast voorkomt om het advies te
kennen van een deskundige over het bedrag van deze aan (eiseres) eventueel
toekomende intresten en over de precieze berekening ervan op basis van de
daadwerkelijke uitgaven van (eiseres)
voor de borgtocht en de door haar ontvangen vergoedingen ervoor overeenkomstig de bepalingen van art. 9, § 3 van
voornoemd M.B. >>;
terwijl het bestreden arrest derhalve
voor het bepalen van de intresten wegens laattijdige teruggave van de borgsom een berekeningswijze hanteert die
rekening houdt met een criterium (al
dan niet collectieve borgstelling) dat een
onderscheid aanneemt waarvan noch in
artikel 9, § 3, noch in artikel 15, § 4, (oorspronkelijke tekst; evenmin in de hiervoor aangeduide latere wijzigingen werd
trouwens het bewust onderscheid opgenomen) van het ministerieel besluit van
10 augustus 1977 sprake is,
terwijl dit ministerieel besluit op onderhavige aanneming en aanbesteding
van toepassing is - hetgeen zowel door
beide partijen als door het bestreden arrest werd erkend - krachtens artikel 1,
§ 1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsoverdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en
diensten, artikel dat verwijst naar een
publiekrechtelijke persoon zoals de Regie der Gebouwen (verweerster) er een
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is naar luid van de opsomming in artikel
1, § 1, littera A, van de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle op sommige
instellingen van openbaar nut,
terwijl, artikel 9, § 3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 (noch
artikel 15, § 4, van ditzelfde besluit waarnaar artikel 9, § 3, verwijst) geen enkel
onderscheid maakt tussen collectieve
borgstelling of niet-collectieve borgstelling; artikel 9, § 3, van dit besluit precies
een forfaitaire vergoeding bij wijze van
strafbeding voorziet wanneer het bestuur
te laat de borgsom vrijgeeft, en deze vergoeding geenszins te berekenen is met
inachtname van het door het bestreden
arrest gebezigd onderscheid, zodat het
bestreden arrest, door aldus de intresten
te berekenen met toepassing van een
niet in de toepasselijke wetgeving voorzien onderscheid schending inhoudt van
artikel 9, § 3, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 en, voorzover als
nodig, van artikel 15, § 4, van hetzelfde
besluit, artikel waarnaar genoemd artikel 9, § 3, verwijst en van artikel 131 van
de bovenvermelde wet van 14 juli 1976
en van artikel 1, § 1, littera A, van de bovenvermelde wet van 16 maart 1954 :

Overwegende dat krachtens artikel 9, § 3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, de aannemer
het verzoek om totale of gedeeltelijke vrijstelling van de borgtocht
naar het bestuur stuurt, dit bestuur
in voorkomend geval de opheffing
verleent binnen de vijftien kalenderdagen na de ontvangst van de aanvang en na deze termijn de aannemer recht heeft op interest, berekend overeenkomstig artikel 15, § 4,
van bedoeld ministerieel besluit,
verminderd met de door de Deposito- en Consignatiekas gestorte interest;
Dat de interest geacht wordt de
schade te vergoeden die een tardieve vrijmaking van de borgtocht
heeft veroorzaakt; dat bij een gezamenlijke borgtochtstelling, die schade niet gelijk kan staan met de interest op het bedrag van de volledige
borgtocht; dat het aan de bedoeling
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van het besluit beantwoordt dat,
voor de berekening van de intrest,
als grondslag genomen wordt het
bedrag dat de aannemer daadwerkelijk aan de borgstellingskas heeft
gestort;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres overging tot een gezamenlijke borgtochtstelling en oordeelt dat in een dergelijk geval
enkel de fractie van het effectief gedeponeerd kapitaal ter berekening
van de interest kan worden aangenomen; dat het arrest zodoende de
in het middel aangevoerde wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 589

Nr. 589
1e

KAMER -

4 september 1992

1° VREEMDE WET -

TOEPASSING VAN
EEN VREEMDE RECHTSBEPALING - RECHT
VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

VORDERING IN RECHTE - TOEPASSING DOOR DE
RECHTER VAN EEN VREEMDE RECHTSBEPALING.

1° en 2° Wanneer geen partij opgeworpen

heeft dat vreemd recht moet worden
toegepast, vermag de rechter niet toepassing te maken van dat vreemd
recht, zonder de partijen de gelegenheid te hebben gegeven desaangaande
te concluderen (1).
(DE BELGISCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ
T. C.J. NIEUWENHUIS IMPORT & EXPORT B.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7831)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de
duur bepaalt waarvoor interest verschuldigd is op de te laat vrijgegeven borgtocht en een deskundige
aanstelt; 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.

4 september 1992 - 1• kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Van Heeke.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : « schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, van het algemeen rechtsbeginsel,
beschikkingsbeginsel genaamd, en van
het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest oordeelt
dat de cognossementsbedingen aan verweerster in cassatie niet tegenstelbaar
zijn op grand van de overwegingen « dat
waar op onderhavig geschil de Belgische
Zeewet, meer bepaald artikel 91, niet
van toepassing is, anderzijds de toepassing van de Nederlandse Zeewet niet betwist wordt (... ); dat de bescherming van
de derde houder van het cognossement
in het Nederlandse recht evenzozeer van
dwingend recht is en de zeevervoerder
(1) Cass., 22 okt. 1982, A.R. nr. 3473 (A.C.,
1982-83, nr. 129) met voetnoot 1.
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zijn aansprakelijkheid niet kan beperken
voor schade ontstaan tijdens het zeevervoer »,
terwijl, wanneer de rechter oordeelt
dat buitenlands recht moet toegepast
worden op een geschil, op hem de verplichting rust de inhoud en de draagwijdte van dat recht te onderzoeken zonder dat hij die last kan afwentelen op de
partijen en hij vervolgens, indien de partijen zich niet over de toepassing of de
inhoud van het door de Belgische rechter
toepasselijk geachte buitenlands recht
uitgesproken hebben, na de partijen te
hebben ingelicht over de uitslag van zijn
nasporingen en ten einde het recht van
verdediging van de partijen te eerbiedigen, hen de gelegenheid dient te bieden,
desgevallend na de debatten te hebben
heropend, hun middelen en opmerkingen
dienaangaande te laten gelden,
en terwijl, eiseres tot cassatie zich er
in haar voor het hof van beroep genamen conclusies toe beperkt had op grand
van de enkele overweging dat geen toepassing kon gemaakt worden van de Belgische Zeewet zonder zich uit te spreken
over het Nederlandse recht als toepasselijk recht, te besluiten tot de mogelijkheid toepassing te maken van de op het
cognossement voorkomende « Negligence
clause » ter ontheffing van haar aansprakelijkheid en van het op het cognossement voorkomende beding dat de container als een eenheid te beschouwen was
voor de berekening van de aansprakelijkheidsbeperking van de zeevervoerder
en verweerster in cassatie zich in haar
voor het hof van beroep genomen conclusies evenmin had uitgesproken over de
toepassing of de inhoud van het Nederlandse recht, zodat het bestreden arrest,
nu de partijen zich in conclusies niet
hadden uitgesproken over het Nederlandse recht als toepasselijk recht noch
hun middelen hadden doen gelden over
de inhoud van dat Nederlandse recht,
enerzijds niet zonder miskenning van de
bewijskracht van de door partijen genamen conclusies, kon stellen dat de toepassing van de Nederlandse Zeewet
<< niet betwist » werd (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en minstens niet zonder miskenning van het recht van verdediging en van het beschikkingsbeginsel
alsook van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk in
burgerlijke zaken de partijen autonoom
de grenzen van het geschil bepalen en
het de rechter niet staat ambtshalve de
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oorzaak of het voorwerp van het geschil
te bepalen of te wijzigen, kon oordelen
dat eiseres zich naar Nederlandse recht
tegenover verweerster niet mocht beroepen op de cognossementsbedingen zonder eiseres in de gelegenheid te stellen
haar middelen over de toepasselijkheid
van het Nederlands recht en de aan dit
recht toegeschreven inhoud te laten gelden (schending van de ingeroepen algemene rechtsbeginselen en van artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat eiseres voor de
appelrechter liet gelden dat de cognossementsbedingen, die een exoneratie van de vervoerder inhielden,
aan verweerster konden worden tegengeworpen, zodat verweersters
vordering in elk geval ongegrond
was; dat verweerster in haar conclusie stelde dat de door eiseres begane fout de schade had veroorzaakt;
Dat evenwel geen partij opwierp
dat ter zake het Nederlandse recht
moest worden toegepast;
Overwegende dat het hof van beroep onder die omstandigheden niet
vermocht, zonder de partijen de gelegenheid te geven desaangaande te
concluderen, toepassing te maken
van het Nederlandse recht; dat het,
door zulks te doen, het recht van
verdediging van eiseres heeft miskend;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat het tweede middel niet tot een ruimere cassatie
kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt tot betaling aan verweerster van de tegenwaarde in Belgische frank aan de hoogste koer::;
van de dag van 57.043,47 Nfl. vermeerderd met de interesten en uitspraak doet over de kosten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Gent.

(PRECAM N.V. T. REYNDERS)
ARREST

(A.R. nr. 7847)

HET HOF; -· Gelet op het bestreden arrest, op 16 mei 1991 door het
4 september 1992 - 1e kamer - Voor- . Hof van Beroep te Antwerpen gewezitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne- ' zen;

mend voorzitter - Verslaggever: de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 590
1• KAMER - 4 september 1992

VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING VERHAAL VAN DE VERZEKER.AAR. - PERSOON DIE NIET VOLDOET AAN DE WETTELIJKE VOORWAAR.DEN - BEGR.IP.

Aan de door de Belgische wet en reglementen voorgesclJreven voorwaarden
om een motorrijtuig te mogen besturen, in de zin van art. 25, ff' van de modelpolis is niet voldaan door de persoon die het recht niet heeft of aan
wie het recht ontnomen werd om een
motorrijtuig te besturen (1).

(1) Cass., 12 nov. 1966 (A.C., 1967, 350); zie
ook : Cass., 25 nov. 1965 (Bull. en Pas., 1966,
402) en de voetnoot 1; - 25 sept. 1986, A.R. nr.
7548, (A.C., 1986-87, nr. 49); VERSCHUEREN, V.,
<<
Burgerlijke aansprakelijkheid Motorrijtuigen, verhaal van de verzekeraar », Verzekeringswereld (1990) 31.

Over het tweede middel,

Overwegende dat, luidens artikel
25, 6°, van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst, het
in artikel 24 bepaalde recht van verhaal op de verzekeringnemer aan de
verzekeraar wordt toegekend << wanneer het motorrijtuig op het ogenblik van het ongeval bestuurd wordt
door een persoon die niet voldoet
aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen besturen, bij voorbeeld door een
persoon die van zijn recht om te besturen vervallen verklaard is of een
persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft »;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de omstandigheid dat wijlen Gregorius Reynders, rechtsvoorganger van verweerder, bij een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis
van 2 september 1985, veroordeeld
werd wegens overtreding van artikel
8.3 van het Wegverkeersreglement,
niet betekent dat het in artikel 25,
6°, van de modelpolis, bedoelde geval is verwezenlijkt;
Overwegende dat het arrest de bewoordingen van artikel 25, 6°, van
de modelpolis, << motorrijtuig bestuurd door een persoon die niet
voldoet aan de voorwaarden door de
Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te
mogen besturen » aldus uitlegt als
enkel zulke categorieen van personen bedoelende die, luidens die wet
of die reglementen, het recht niet
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hebben of het recht ontnomen werden om een motorrijtuig te besturen;
Dat het arrest zodoende van bedoeld artikel een uitlegging geeft die
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
1e kamer - Voorzitter en verslaggever: mevr. BaeteSwinnen, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Biitzler.
4 september 1992 -

betalen waarvan ook sprake in deze
bepaling (1).
2° Beslist wettig dat een handelsvennootschap in staat van faillissement is, de
rechter die vaststelt dat een eisbare
schuld op de vervaldag niet werd betaald en dat de schuldenaar, die wegens zijn kennelijk onvermogen van
zijn schuldeisers geen uitstel van betaling kan krijgen, zijn eisbare schulden
slechts kan voldoen door zijn vorderingen op derden over te dragen. (Art. 437
Faillissemen tswet.)
(VANDIJCK B.V.B.A. T. BRUNEEL- CURATOR VAN
RET FAILLISSEMENT CHARTERWAY SHIPPING
BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7660)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1990 op
verwijzing gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 11 juni 1992, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
op 18 november 1988 gewezen (2);

Nr. 591

EN GESCHOKT

Overwegende dat de vennootschap
die opgehouden heeft te betalen en
wier krediet wankelt, zich in staat
van faillissement bevindt; dat het
geschokt zijn van het krediet als bedoeld in artikel 437 van de Faillissementswet nauw verbonden is met
het ophouden te betalen;
Dat inzonderheid de vennootschap
die haar eisbare schulden niet betaalt of waarvan vaststaat dat zij
haar schulden op korte termijn niet
zal kunnen voldoen, omdat zij niet
in staat is bij gebrek aan eigen mid-

1o Het geschokt zijn van het krediet be-

(1) Cass., 26 sept. 1983, AR. nr. 3881 (A.C,
1983-84, nr. 47).

3e

KAMER -

7 september 1992

1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
VEREISTEN
OPHOUDEN VAN BETALEN EN GESCHOKT ZIJN
VAN HET KREDIET.

2o FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
VEREISTEN
OPHOUDEN VAN BETALEN
ZIJN VAN HET KREDIET.

doeld in art. 437 Faillissementswet is
nauw verbonden met het ophouden te

(2) AR. nr. 6057 (A.C., 1988-89, nr. 164).
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delen of krediet haar verbintenissen
na te leven, in staat van faillissement is;

Nr. 592

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
7 september 1992 - 3e kamer - Voorzittez·: de h. Holsters, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de
h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, Bi.itzler en
Geinger.

Overwegende dat het arrest vaststelt: 1° dat de schuldenaar en eiseres een dading troffen op 12 februari 1985 waarbij zij een rekening
courant tussen partijen afsloten op
een saldo van 6.277.316 F in het
voordeel van eiseres, terug te betalen in schijven; 2° dat de schijf die
op 23 februari 1985 moest worden
betaald, op de vervaldag niet betaald werd; 3° dat eiseres een afkorting ontving op 8 maart 1985 en onder voorbehoud aanvaardde, nadat
de schuldenaar zijn liquiditeitsmoeilijkheden had toegegeven, dat hij
voor het saldo dat nog verschuldigd
bleef, schuldvorderingen zou overdragen; 4° dat de schuldenaar op 12
en 13 maart 1985 aan vier schuldenaars een aantal schuldvorderingen
ter betaling overdroeg en dat de
schuldeisers ingevolge zijn kennelijk onvermogen te betalen aldus
verder krediet weigerden; 5° dat de
gefailleerde op 2 april 1985 aangifte
deed van haar faillissement; dat zij
toen zeer belangrijke schulden had
ten aanzien van een verbonden vennootschap in Engeland en eveneens
zeer belangrijke vorderingen tegenover een in Nederland gevestigde
doch gefailleerde zusteronderneming;

Nr. 592
3e KAMER - 7 september 1992

ONDERWIJS -

UNIVERSITAIR ONDERWIJS
- GESUBSIDIEERDE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN - PERSONEELSSTATUUT - DRAAGWIJDTE.

Het statuut van het in art. 41 wet 27 juli
1971 bedoelde personeel van de door
de Staat gesubsidieerde universitaire
instellingen mag afwijken van de Vakantiewet, in zoverre die afwijkingen
nodig zijn om het statuut gelijkwaardig te maken aan dat van het personeel van de universitaire instellingen
van de Staat (1).
(VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL T. BAUWENS,
VAN GOITSENHOVEN T.A.V. LODENS, VLAAMSE
GEMEENSCHAP)

Overwegende dat het arrest, dat
vaststelt dat een eisbare schuld niet
op de vervaldag van 23 februari 1985
werd betaald en dat de schuldenaar
die, wegens zijn kennelijk onvermogen, van zijn schuldeisers in de eerste helft van maart 1985 geen uitstel
van betaling kon krijgen, zijn eisbare schulden slechts kon voldoen
door zijn vorderingen op derden
over te dragen, uit die gegevens
wettig heeft kunnen afleiden dat de
gefailleerde op 23 februari 1985 in
staat van faillissement was;

ARREST

(A.R. nr. 7825)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1991 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

,

(1} Zie Cass., 11 okt. 1982, A.R. nr. 3440
(A. C., 1982-83, nr. 105} met concl. O.M. in R. W:,
1982-83, 1625; Cass., 13 mei 1991, A.R. nr. 8932
(A.C., 1990-91, nr. 468).
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 41 van
de wet van 27 juli 1971 aan de door
de Staat gesubsidieerde universitaire instellingen de verplichting oplegt
voor hun personeel, bezoldigd ten
laste van de werkingstoelagen bepaald bij artikel 25 van die wet, bij
beslissing van hun raad van beheer
een statuut vast te stellen dat gelijkwaardig is aan het statuut vastgesteld door de wetten en reglementen
voor het personeel van de universitaire instellingen van de Staat;
Dat, nu de verplichting een gelijkwaardig statuut op te maken wordt
opgelegd door een bijzondere dwingende wetsbepaling, dit statuut kan
afwijken van de algemene en dwingende bepalingen die op de werknemers van toepassing zijn, in zoverre
die afwijkingen nodig zijn om de
wettelijk vereiste gelijkwaardigheid
te bereiken;
Overwegende dat, krachtens artikel 1, tweede lid, 2°, van de Vakantiewet, die wet niet toepasselijk is
op de categorieen van personen die
met een andere wettelijke jaarlijkse
vakantieregeling zijn begunstigd;
Overwegende dat, ingevolge het
dwingend voorschrift van artikel 41
van de wet van 27 juli 1971, het de
betrokken universitaire instellingen
staat een andere wettelijke jaarlijkse vakantieregeling, als bedoeld
in artikel 1, tweede lid, 2°, van de
Vakantiewet, in hun personeelsstatuut op te nemen, indien zulks nodig
is om tot een vakantieregeling te komen die gelijkwaardig is aan de
overeenkomstige regeling die voor
het personeel van de universitaire
instellingen van de Staat geldt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de V akantiewet op de verweerders van toepassing is, op
grond dat zij als werknemers met
geen andere wettelijke jaarlijkse vakantieregeling dan die van bedoelde
wet begunstigd zijn, aangezien die
wet noch door de minister van on-
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derwijs noch door de raad van beheer van eiseres kan worden gewijzigd;
Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
de verweerders tot betaling van vakantiegeld, en het eiseres veroordeelt in de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de 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 Wilfried Lodens en de Vlaamse
Gemeenschap; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
7 september 1992 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Holsters,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, procureurgeneraal - Advocaten: mrs. Geinger en

Nelissen Grade.

Nr. 593
3e KAMER - 7 september 1992

1° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRESTE:"If - NIETIGHEDEN - BURGERLIJKE ZAKE:"If- EENTALIGHEID VAN DE BESLISSI:"IfGM.":HALI:"IfG I:"lf EEN ANDERE TML.
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2° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- BURGERLIJKE ZAKEN- BEPERKING VAN
DE AANGEVOCHTEN BESLISSING IN DE VOORZIENING.

1° Geheel nietig is het arrest dat beslist
op grand van een aanhaling in een andere taal dan die van de rechtspleging,
wanneer de vertaling of de zakelijke
inhoud ervan niet in de procestaal is
weergegeven (1). (Artt. 24, 37 en 40
Taalwet Gerechtszaken.)
2" Oak wanneer het arrest geheel nietig

is, wordt de vernietiging in de regel
niettemin beperkt tot de punten van
de beslissing waartegen de voorziening
is gericht (2). (Artt. 1082 en 1095
Ger.W.)
(GEBROEDERS DELHAIZE & CIE
T. DEMIA)

<<

DE LEEUW ,

ARREST

(A.R. nr. 7868)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1991 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Overwegende dat het arbeidshof
het onontbeerlijk acht voor de uiteindelijke beslissing in deze zaak,
uitvoerig de loopbaan van (verweerder) in de periode voor het onmiddellijk
ontslag wegens dringende redenen
op 30 november 1987 te beoordelen »; dat het arrest in dit verband
diverse brieven, waarvan meerdere
in de Franse taal gesteld, integraal
citeert, geen weergave geeft van de
zakelijke inhoud van die in het
Frans gestelde brieven, maar « uit
al deze voormelde stukken afleidt
dat het bewezen is en vaststaat dat,
gedurende deze voormelde periode,
(verweerder) zich, door volledige en
hardnekkige inzet en toewijding en
door j arenlange trouw en onberispelijke dienst, opgewerkt had
in de onderneming van (eiseres)
tot steeds meer verantwoordelijke
«

(1) en (2) Cass., 20 jan. 1992, A.R. nrs. 7607,
7683 en 7740 (A.C., 1991-92, nr. 256) met cone!.
O.M.
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functies, met als uiteindelijke bekroning " Afdelingsoverste Beenhouwerij " in de nieuwe supermarkt van
(eiseres) te Kraainem »;
Overwegende dat het oordeel van
het arrest over de dringende reden
derhalve mede berust op de inhoud
van de in het Frans gestelde brieven, in het arrest aangehaald, terwijl de inhoud van die brieven niet
in het Nederlands, taal van de
rechtspleging, is weergegeven;
Dat, nu de voormelde reden in het
Frans is gesteld, zonder vertaling of
weergave van de zakelijke inhoud in
het Nederlands, het arrest niet geheel in de taal van de rechtspleging
is gesteld en derhalve de artikelen
24 en 37 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken schendt;
Dat het middel gegrond is;
Dat deze wetsschending, krachtens artikel 40, eerste lid, van dezelfde wet de nietigheid van de akte
zowel naar de inhoud als naar de
vorm tot gevolg heeft; dat het hele
arrest derhalve nietig is; dat het cassatieberoep evenwel niet opkomt tegen de beslissing over de ontvankelijkheid van het hager beroep en
over de vordering tot betaling van
een vergoeding voor rechtsmisbruik
en van loonachterstal; dat de vernietiging niet kan worden uitgebreid
tot deze niet aangevochten beslissingen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep ontvankelijk
verklaart en de vordering tot betaling van een vergoeding voor rechtsmisbruik en van loonachterstal verwerpt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
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7 september 1992
3e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Boes
Gelijkluidende conclusie van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs. Geinger en Nelissen Grade.
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Nr. 595
2e KAMER - 8 september 1992

1° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - DAGVAARDING VAN DE VERZEKERAAR - VERZEKERINGNEMER NIET IN HET
GEDING GEROEPEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING- HODDER VAN HET MOTORRIJTUIGBEGRIP.

Nr. 594
3e KAMER - 7 september 1992

1° ARBEIDSOVEREENKOMST

BEGRIP - UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER- DOOR PARTIJEN GEGEVEN KWALIFICATIE.

3° VERZEKERING

W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN
MOTORRIJTUIG - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE,
INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - VORDERING VAN DE VERZEKERDE TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR.

1° De

1° en 2° De rechter is niet gebonden door

tegen de verzekeraar gerichte
rechtstreekse dagvaarding waarin de
verzekeringnemer niet mede betrckken is, moet niet van ambtswege nietontvankelijk worden verklaard, indien
de verzekeraar geen bezwaar daartegen aanvoert en ten gronde concludeert (1). (Art. 9, zesde lid, W.A.M.wet.)

de kwalificatie die partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst geven

2° Houder van een motorrijtuig is hij die

2° OVEREENKOMST -

UITLEGGING
DOOR PARTIJEN GEGEVEN KWALIFICATIE.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST

BESTAANSVEREISTEN GEZAGSVERHOUDING
- BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

(1).
3° Bij de beoordeling van het bestaan

van een gezagsverhouding, essentieel
element van de arbeidsovereenkomst,
dient de rechter de feitelijke toestand
te onderzoeken aan de hand van alle
feitelijke gegevens (2). (Art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(RUVAKOT C.V. T. LOOTENS)

(A.H. nr. 7882)
7 september 1992 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal Advocaat:
mr. De Gryse.
(1) Cass., 15 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 357),
en 22 okt. 1982, A.R. nr. 3575 (A.C., 1982-83, nr.
130).
(2) Cass., 11 jan. 1978 (A.C., 1978, 558).

zelf of door middel van een ander de
feitelijke heerschappij over het voertuig heeft: de uitoefening van de feitelijke heerschappij door bemiddeling
van een ander vereist niet noodzakelijk het bestaan van een band van ondergeschiktheid t.o. v. die andere (2).
3° De verzekeraar kan door de verzeker-

de tegen wie een burgerlzjke rechtsvordering tot vergoeding van de schade
voor de strafrechter wordt ingesteld,
niet tot vrijwaring worden opgeroepen
maar alleen tot bindendverklaring van
de uitspraak over de burgerlijke
rechtsvordering (3). (Art. 9, vierde lid,
W.A.M.-wet.)
(1) Zie A.P.R., A. DE NAUW, « Tussenkomst
van derden voor de strafrechter ''• nr. 83; L.
ScHUERMANS, << De verzekeraar in het strafproces "• blz. 479, in Actuele problemen 11an Strafrecht, Postuni11ersitaire cyclus WiLLY DELVA,
1987-1988.

(2) Cass., 14 april 1987, A.R. nr. 439 (A.C.,
1986-87, nr. 488) met de verwijzingen.
(3) Zie A. De Nauw, o.c., nr. Y6.
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(N.V. GROEP JOSI T. GAUDERIS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5184)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1990
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

I. Op de voorziening van N.V.
Groep Josi:

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 9, inzonderheid het eerste
en het zesde lid, van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aanspra·
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing de vordering in gedwongen tussenkomst, ingeleid door de
beklaagde Gauderis, volgens de vaststellingen van het hof verzekerde in de zin
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, ten laste van eiseres, verzekeraar in de zin van voornoemde wet, en strekkend tot het gemeen- en
tegenstelbaar verklaren van de beslissing van de feitenrechter, ontvankelijk
verklaart, op de volgende gronden : « dat
de verzekerde de verzekeraar in de zaak
kan betrekken wanneer de burgerlijke
vordering tot herstelling van de door een
motorvoertuig veroorzaakte schade tegen
de verzekerde wordt ingesteld voor het
strafgerecht en wanneer de verzekeringnemer, indien deze niet tevens de verzekerde is, in het geding is geroepen », ( .•. )
« dat met andere woorden de W.A.M.-verzekeraar alleen dan in het strafproces
kan worden betrokken indien de verzekeringnemer, in casu de N.V. Reizen De
Wimpel, ook in het geding werd geroepen, hetgeen in casu niet gebeurde als
burgerlijk aansprakelijke voor Hugo
Gauderis », ( ... ) « dat, hoewel artikel 9,
lid 6, van de wet van 1 juli 1956 van
strikte interpretatie is, de miskenning
van deze bepaling, die hoofdzakelijk in
het belang van de verzekeraar is opgenomen, niet betekent dat een rechtstreekse
dagvaarding tegen de verzekeraar alleen
van ambtswege onontvankelijk zou moeten verklaard worden, indien de verzekeraar, zoals in casu, dit verweermiddel
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niet uitdrukkelijk opwerpt » en « dat de
rechtstreekse dagvaarding in hoofde van
Hugo Gauderis nochtans onontvankelijk
dient te worden verklaard in zoverre zij
strekt tot tussenkomst van de N.V.
Groep Josi in veroordeling tot betaling
van schadevergoedingen » (arrest pagina
14, bovenaan),
terwijl, overeenkomstig het eerste lid
van artikel 9 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
een vonnis gewezen in een geschil ter
zake van door een motorrijtuig veroorzaakte schade, aan de verzekeraar
slechts kan worden tegengeworpen indien hij in het geding partij is geweest
of daarin is geroepen; de tussenkomst
van de verzekeraar voor het strafgerecht
ondergeschikt is aan de voorwaarden gesteld door deze wetsbepaling; aldus overeenkomstig het zesde lid van artikel 9
van genoemde wet, de verzekeraar aileen dan in de zaak kan worden betrokken wanneer de verzekeringnemer, indien deze niet tevens de verzekerde is,
in het geding wordt geroepen; de wetgever aldus, mede ter vrijwaring van de
rechten van de verzekeraar, die door de
verzekerde in het geding wil betrokken
worden, oplegt ook de verzekeringnemer
in de zaak te betrekken; het hof van beroep te dezen vaststelde dat de verzekeringnemer, te weten de N.V. Reizen De
Wimpel, niet in het geding was geroepen;
eiseres in haar regelmatig neergelegde
appelconclusie aanvoerde dat de verzekeringnemer, de N.V. De Wimpel, niet in
het geding was betrokken (appelconclusie, pagina 2, onderaan) en het hof verzocht de dagvaarding in gedwongen tussenkomst niet toelaatbaar te verklaren
(dispositief van de appelconclusie), zodat,
eerste onderdeel, het hof van beroep
bij ontstentenis van het in de zaak betrekken van de verzekeringnemer, de
rechtstreekse dagvaarding in gedwongen
tussenkomst van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen,
niet op wettige wijze toelaatbaar en ontvankelijk kon verklaren (schending van
artikel 9 van de wet van 1 juli 1956, voornoemd);
tweede onderdeel, het hof van beroep
minstens, in zoverre het de toelaatbaarheid van de rechtstreekse dagvaarding
in gedwongen tussenkomst van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, door de verzekerde, zonder
dat de verzekeringnemer in de zaak zou
zijn betrokken, zou schragen op de vast-
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stelling dat de verzekeraar niet op deze
omstandigheid had gewezen, de bewijskracht van eiseres' conclusie miskent
· (schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):
Wat de beide onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat artikel 9, zesde
lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt : « De verzekeraar
kan echter aileen dan in de zaak
worden betrokken wanneer de verzekeringnemer, indien deze niet tevens de verzekerde is, in het geding
is geroepen »;
Overwegende dat de tegen de verzekeraar gerichte rechtstreekse dagvaarding, waarin de verzekeringnemer niet mede betrokken is, niet
van ambtswege niet-ontvankelijk
moet worden verkaard indien de
verzekeraar, in wiens belang die bepaling bestaat, geen bezwaar daartegen aanvoert en ten gronde concludeert;
Overwegende dat de in het middel
bedoelde aanvoering in de conclusie
van eiseres voor de appelrechters
als volgt luidt: « (dat) de Groep Josi
niet vrijwillig was tussengekomen
en de leiding niet had over het geding; dat de rechtbank aldus onbevoegd was om kennis te nemen van
de rechten die de verzekeraar kon
laten gelden opzichtens de verzekerde of verzekeringnemer (artikel 9,4
van de wet van 1 juli 1956}; dat zij
zich dus voor het geheel minstens
onbevoegd had dienen te verklaren »;
Overwegende dat hieruit blijkt,
zoals de tekst het zegt, dat die conclusie het vierde lid van artikel 9
van de wet van 1 juli 1956 en niet
het zesde lid van zelfde artikel bedoelde;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel : schending
van de artikelen 3 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
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tuigen en 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (goedgekeurd bij wet van 19 februari 1968,
Belgisch Staatsblad 21 mei 1976), en voor
zoveel als nodig 9 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,

doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing met betrekking tot de
rechtstreekse dagvaarding in gedwongen
tussenkomst ten verzoeke van Hugo
Gauderis opzichtens eisers, oordeelt dat
er in hoofde van de beklaagde Gauderis
sprake is van « een quasi-delictuele aansprakelijkheid zodat (eiseres) wel degelijk de verzekeraar is van Hugo Gauderis, voor zover deze laatste als houder
van de kwestieuze autobus kan worden
beschouwd », dat " houder van het motorrijtuig in de zin van artikel 3 van de
wet van 1 juli 1956 en van artikel 4.1 van
het koninklijk besluit van 5 januari 1957
is, hij die zelf of door middel van een ander, de feitelijke heerschappij over het
voertuig uitoefent », dat " Hugo Gauderis
wel degelijk als houder van de kwestieuze autocar dient te worden beschouwd,
gezien hij normaliter de beschikking had
over dit voertuig, en dat het hierbij van
geen enkel belang is dat hij niet de eigenaar of de bestuurder van dit voertuig
was », dat « het inderdaad niet voor betwisting vatbaar is dat hij steeds het
voertuig onder zich heeft gehad, dat hij
bepaalde welke reizen werden gedaan en
welke autocar en welke bestuurder hiervoor werd ingezet en dat hij eveneens
verantwoordelijk was voor het onderhoud van de autocar », dat " hij uiteraard houder blijft wanneer hij een werknemer belast met het besturen van een
autocar in het kader van de bedrijfsuitbating gezien een zodanige opdracht
hem niet het meesterschap doet verliezen dat hem door de eigenaar, de N.V.
Reizen De Wimpel, is verleend als bestuurder van de vennootschap >> en dat
" Hugo Gauderis als houder derhalve de
verzekerde is van de door de N.V. Reizen
De Wimpel bij (eiseres) afgesloten verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen voor haar
wagenpark » (arrest pagina 13, tweede
helft), en besluit dat " de eerste rechter
dan ook terecht het vonnis gemeen en
tegenstelbaar heeft verklaard aan (eiseres) » (arrest pagina 14, in fine),
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terwijl overeenkomstig artikel 3 van

het tussen partijen bestaande en niet-betwiste verzekeringscontract betreffende
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
voor motorrijtuigen, gelijkluidend met
artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen, het contract de
burgerlijke aansprakelijkheid dekt van
de verzekeringnemer, van de eigenaar,
en van iedere houder of bestuurder van
het omschreven voertuig, met uitzondering van de burgerlijke aansprakelijkheid van hem die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft verschaft; het begrip « houder '' in voornoemde artikelen 3 van de
polis en van de wet van 1 juli 1956 overeenstemt met het begrip « houder " in
artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, waaromtrent het Benelux-Gerechtshof in zijn
arrest van 22 december 1981 verklaarde
dat het niet kan worden uitgebreid tot
een persoon die niet zelf of door middel
van een ander de feitelijke heerschappij
over het motorrijtuig heeft; aldus als
houder moet worden opgevat eenieder
die zelf, of door middel van een ander de
feitelijke heerschappij over het voertuig
uitoefent, en dit op het ogenblik van het
tot aansprakelijkheid aanleiding gevend
feit; het niet volstaat dat de bestuurder
van een vennootschap, die eigenares is
van het rijtuig dat dee! uitmaakt van een
wagenpark met het oog op de uitbating
van een reisonderneming, bepaalt welke
reizen dienen te worden ondernomen
met het rijtuig, welke bestuurder hiervoor ingezet zal worden en verantwoordelijk is voor het onderhoud van het rijtuig opdat deze, wanneer een ongeval
plaatsvindt op een ogenblik waarop een
aangestelde van de vennootschap het rijtuig bestuurt op een door hem bepaalde
reisweg, en volgens een door hem bepaald rijgedrag, als houder van het rijtuig zou kunnen worden opgevat; de bestuurder van een vennootschap, eigenares van het voertuig, aldus immers bij
het vertrek van het rijtuig, bestuurd
door een aangestelde van de vennootschap, de onmiddellijke en rechtstreekse
controle over het rijtuig, zijn besturing
en het rijgedrag van de chauffeur verliest en aldus, zij het tijdelijk, de hoedanigheid van houder, in de zin van artikel
3 van de wet van 1 juli 1956 verliest, nu
hij niet !anger zelf, of door middel van
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een ander, de feitelijke heerschappij
over het motorrijtuig heeft; eiseres in
conclusie voor de appelrechter er op
wees dat de enige die bij machte was
om, in de concrete omstandigheden van
het verkeer, de beslissing te nemen de
reis verder te zetten, of de remmen te !aten nazien of zelf na te zien, de chauffeur was en, dat zolang de autocar te zijner beschikking werd gesteld ten einde
er het gebruik van te verzekeren dat zijn
beroep vereiste, de chauffeur houder van
het voertuig was, zodat het hof van beroep op grond van de in het middel vermelde vaststellingen, niet wettig kon besluiten dat verweerder als « houder " van
het in de verzekeringsovereenkomst aangewezen voertuig diende te worden opgevat en derhalve over de hoedanigheid beschikte om eiseres, verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen,
rechtstreeks te dagvaarden in gedwongen tussenkomst (schending van de artikelen 3 van de wet van 1 juli 1956, voornoemd, en 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij genoemde Benelux-overeenkomst van 24
mei 1966, en voor zoveel als nodig van
artikel 9 van de genoemde wet van 1 juli
1956) :

Overwegende dat de houder in de
zin van artikel 3, paragraaf 1, van
de Gemeenschappelijke Bepalingen
behorende bij de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, hij is die zelf of door
middel van een ander de feitelijke
heerschappij over het voertuig heeft;
Overwegende dat dit begrip in de
ruimste zin moet worden begrepen;
dat hij die de materiele beschikking
heeft over het verzekerde voertuig
houder kan zijn zonder eigenaar of
noodzakelijk de bestuurder ervan te
zijn;
Overwegende dat de uitoefening
van de feitelijke heerschappij door
bemiddeling van een ander niet
noodzakelijk het bestaan van een
band van ondergeschiktheid vereist;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het ongeval gebeurde toen
wijlen Marcellus Janssens de autobus bestuurde; dat het voertuig dat
toebehoorde aan de N.V. De Wimpel
voor de burgerrechtelijke aanspra-
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kelijkheid, waartoe dit voertuig aanleiding kon geven, verzekerd was bij
eiseres en dat de verweerder Hugo
Cauderis bestuurder van die vennootschap was;
Overwegende dat de appelrechters
op de bladzijden 9, 10 en 11 van het
arrest beschrijven dat het ongeval
ontstond als gevolg van twee fouten
begaan door Hugo Gauderis; dat zij
vermelden, enerzijds, het aanduiden
door Gauderis van Marcellus J anssens, die de ervaring miste om dergelijk voertuig te besturen op een
voor hem totaal onbekende gevaarlijke reisweg, anderzijds, de nalatigheid van Gauderis om het voertuig
waarmee het ongeval voorviel in voldoende staat van onderhoud te stellen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften;
Overwegende dat de appelrechters
het houderschap van Gauderis aantonen over het voertuig dat in het
ongeval betrokken was, zodoende de
beslissing naar recht verantwoorden;
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is in zoverre het opkomt tegen de beoordeling van de
feiten door de rechter;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Op de voorziening van Hugo
Gauderis:
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen zijn :
1. Eisers civielrechtelijke verdering tegen de N.V. Groep Josi:
Over het derde middel: schending van
artikel 9, lid 4, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het arrest, na de vordering
van eiser tegen de verweerster N.V.
Groep Josi ontvankelijk verklaard te
hebben en na aan deze partij het arrest
gemeen en tegenstelbaar verklaard te
hebben, de vordering van eiser strekkende tot gedwongen tussenkomst met veroordeling van de N.V. Groep Josi tot betaling van schadevergoedingen niet ontvankelijk verklaart op volgende gron-
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den: dat eiser als houder van de auto bus
de verzekerde is van de door de N.V.
Reizen De Wimpel bij de verweerster
N.V. Groep Josi gesloten verzekering van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen voor haar wagenpark; (... ) dat de rechtstreekse dagvaarding in hoofde van eiser nochtans onontvankelijk dient te worden verklaard in
zoverre zij strekt tot tussenkomst van de
N.V. Groep Josi tot betaling van schadevergoedingen; dat in tegenstelling met de
burgerlijke partij die kan vorderen dat
de verzekeraar veroordeeld wordt tot
vergoeding van de door de verzekerde
veroorzaakte schade, de verzekerde
slechts bewarend ten aanzien van de
verzekeraar voor het strafgerecht kan
optreden; dat de eis tot gedwongen tussenkomst van de verzekeraar op initiatief van de verzekerde slechts ontvankelijk is in zoverre hij strekt tot gemeenverklaring van de uitspraak over de
burgerlijke belangen; dat de verzekerde
de verzekeraar voor het strafgerecht niet
tot vrijwaring kan oproepen zoals in een
burgerlijke rechtspleging omdat anders
de strafrechter zou moeten beslissen
over de wederzijdse contractuele rechten
van de verzekeraar en de verzekerde;
dat de rechtstreekse dagvaarding in
hoofde van eiser wel ontvankelijk voorkomt in zoverre zij strekt tot gedwongen
en bewarende tussenkomst, dit wil zeggen om de uitspraak over de burgerlijke
vordering tegenstelbaar te maken aan de
rechtstreekse gedaagde partij, de N.V.
Groep Josi; dat een uitsluitend bewarende en gedwongen tussenkomst als niet
strijdig met de wet wordt aangemerkt;
dat de eerste rechter dan ook terecht het
vonnis gemeen en tegenstelbaar heeft
verklaard aan verweerster,
terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke vordering tot herstel van de door
het ongeval benadeelde partijen tegen eiser, voor het strafgerecht door de slachtoffers ingesteld was geworden, zodat eiser, in zijn hoedanigheid van verzekerde,
de N.V. Groep Josi, in haar hoedanigheid
van verzekeraar, in de zaak kon betrekken onder dezelfde voorwaarden als zou
de vordering voor het burgerlijk gerecht
gebracht zijn; dat dientengevolge eiser
gerechtigd was niet enkel de gemeenverklaring van het uit te spreken arrest tegen de verzekeraar te vorderen, maar
ook diens veroordeling tot vrijwaring
kon vragen ingevolge het gesloten verzekeringscontract; dat het arrest dan ook
ten onrechte beslist dat eiser voor de
strafrechter niet tot vrijwaring kon
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oproepen zoals in burgerlijke zaken omdat anders de strafrechter zou moeten
beslissen over de wederzijdse contractuele rechten van de partijen; dat immers
volgens het wettelijk criterium de bevoegdheid van de strafrechter enkel uitgesloten wordt wanneer hij moet beslissen over de rechten die verzekeraar kan
doen gelden tegenover de verzekerde of
de verzekeringsnemer dat de door eiser
gestelde vraag tot vrijwaren en veroordeling tot betaling der schadevergoeding
door verweerster tot voorwerp heeft de
contractuele rechten van eiser als verzekerde tegenover de verzekeraar, zodat
het niet diens rechten maar wei zijn verplichtingen tegenover eiser betreft; dat
alzo het arrest ten onrechte de vordering
in vrijwaring van eiser niet ontvankelijk
verklaart; dat het feit dat er wederzijdse
rechten tussen partijen zouden bestaan
daaraan geen afbreuk doet (schending
van artikel 9, lid 4, van de wet van 1 juli
1956);
tweede onderdeel, het arrest niet bepaalt welke de rechten van verweerster
zijn, waarover het zou moeten geoordeeld hebben om over de vordering van
eiser tot vrijwaring, gericht tegen verweerster, te beslissen, zodat het Hof
geen controle kan uitoefenen over de
wettelijkheid van de beslissing om op die
grond de vordering van eiser niet ontvankelijk te verklaren (schending van
artikel 9, lid 4, van de wet van 1 juli
1956), zodat het bestreden arrest de
in het middel aangewezen bepaling
schendt:

Overwegende dat artikel 9, vierde
lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen onder meer bepaalt :
« Wanneer de burgerlijke vordering
tot herstelling van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegen
de verzekerde wordt ingesteld voor
het strafgerecht, kan de verzekeraar
door de benadeelde partij of door de
verzekerde in de zaak worden betrokken » en « het strafgerecht kan
geen uitspraak doen over de rechten
die de verzekeraar kan doen gelden
tegenover de verzekerde of de verzekeringsnemer »;
Overwegende dat de verzekerde
de verzekeraar voor het strafgerecht
niet tot vrijwaring kan oproepen;

Nr. 596

dat de eis van de verzekerde, strekkend tot gedwongen tussenkomst
van de verzekeraar in het strafgeding, slechts kan strekken tot bindendverklaring van de uitspraak
over de civielrechtelijke vordering;
Overwegende dat de appelrechters, zonder de wettigheidscontrole
door het Hof over hun beslissing onmogelijk te maken, de beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
2. de civielrechtelijke vorderingen
van de overige verweerders tegen
eiser:
Overwegende dat mr. A. Houtekier, advocaat bij het Hof, bij akte
neergelegd ter griffie van het Hof
op 15 februari 1991 verklaart namens eiser afstand zonder berusting
te doen van de voorziening;

Om die redenen, verleent akte
van de door mr. Houtekier namens
de eiser Gauderis gedane afstand;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
8 september 1992 - ze kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Butzler en Houtekier.
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1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE -

ONTUCHT - BEOORDELIC\!G DOOR DE FEITENRECHTER.
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2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE -

ART.
379 SW. - EENS ANDERS DRIITEN - BEG RIP.

1o De feitenrechter beoordeelt op onaan-

tastbare wijze of daden, die h1j bewezen verklaart, feiten van ontucht opleveren, voor zover hij aan die term,
waarvan het begrip in de wet niet nader is omschreven, zijn gebruikelijke
betekenis toekent (1).
2° De minderjarige, waarvan sprake is

in art. 379 Sw., is een « ander » in de
door dit wetsartikel bedoelde zin (2).
(PEPER)
ARREST

(A.R. nr. 5375)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 372 (lees :
379) van het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser schuldig verklaart aan het misdrijf een aanslag tegen de zeden te hebben gepleegd, door,
ten einde eens anders driften te voldoen,
de ontucht, het bederf of de prostitutie
van een minderjarige (...), die meer dan
16 jaar oud was, namelijk W... D...
(... ), wiens staat van minderjarigheid
hem bekend was, te hebben opgewekt, vergemakkelijkt of begunstigd, behorend tot degenen die gezag hebben
over de persoon tegenover wie het misdrijf is gepleegd, namelijk de pleegvader,
terwijl artikel 379 van het Strafwetboek, waarvan toepassing is gemaakt,
een actief handelen vereist, ten einde
een anders bederf, ontucht of prostitutie
op te wekken, te vergemakkelijken of te
begunstigen, zodat het hof van beroep
een verkeerde toepassing van die wet
maakt:
eerste onderdeel, doordat het op de betwisting daaromtrent in conclusie antwoordt : (in zoverre het over seksuele
(1) Zie Cass., 30 april 1985, A.R. nr. 9248
(A.C., 1984-85, nr. 523).

(2) Zie A.P.R., J. DELVA, « Aanranding van
de eerbaarheid en verkrachting », nrs. 63, 133
en 135.
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aanrakingen tussen eiser en de minderjarige ging): « dat (eiser) (... ) verklaarde
niet te betwisten dat hij met D... sexuele spelletjes gedaan heeft (... ) dat artikel 379 van het Strafwetboek zowel van
toepassing is wanneer de driften van de
minderjarige zelf worden voldaan als
wanneer het deze van andere personen
zijn; (... ) dat het argument dat D ...
de sexuele spelletjes graag had irrelevant is bij de beoordeling van de feiten »;
dat « eens anders driften » immers betekent : de driften van iemand anders dan
de verdachte of de betrokken minderjarige; dat seksuele spelletjes tussen personen die beide meer dan 16 jaar oud zijn,
niet noodzakelijk een aanslag tegen de
zeden uitmaken en dus niet als zodanig
strafbaar zijn, ongeacht of die personen
van hetzelfde geslacht of van verschillende sekse waren; dat seksuele spelletjes
immers niet per definitie ontucht uitmaken, daar de bevrediging van seksuele
behoeften per definitie steeds een spelelement in zich draagt; dat het ondenkbaar is dat de wetgever bedoeld zou hebben seksuele handelingen tussen een
meerderjarige, enerzijds, en een minderjarige boven zestien jaar, anderzijds,
slechts dan buiten de strafwet te stellen,
indien het de bedoeling was uitsluitend
de driften van de meerderj arige te voldoen, en de strafbaarheid te behouden
indien ook de driften van de minderjarige werden voldaan, of wanneer dit de bedoeling was; dat uit artikel 372 van het
Strafwetboek, en uit de wet van 18 juni
1985 tot opheffing van artikel 372bis en
artikel 377, derde lid, van het Strafwetboek, integendeel blijkt dat de wetgever
bedoeld heeft aile vrijwillig seksueel verkeer tussen personen boven de zestien
jaar buiten de strafwet te stellen, voor
zover dit niet het bevredigen van eens
anders driften tot doe! heeft;
tweede onderdeel, doordat het op de
betwisting daaromtrent in conclusie antwoordt : (in zoverre het om seksuele aanrakingen met andere ging) : « en hij wist
dat W... (D ...) bij hem thuis nog seksuele
contacten had met anderen; dat hij dit zelf
zag en geen initiatief nam om dit te doen
stoppen »; dat aldus immers een !outer
passief blijven ten onrechte wordt gelijkgesteld met opwekken, vergemakkelijken
of begunstigen;

derde onderdeel, doordat het, ofschoon
eiser in zijn conclusie betwistte dat hij
de « ontucht » van de minderjarige had
opgewekt, uitsluitend antwoordt door te
stellen dat eiser niet aileen ontucht
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pleegde met zijn pleegkind maar bovendien hem de gelegenheid gaf met anderen
tot geslachtelijke aanrakingen te komen;
hetgeen noch een antwoord uitmaakt op
de ingeroepen betwisting, noch een
weergave van de betekenis die aan het
begrip ontucht in het gewone taalgebruik
wordt gegeven (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat « ontucht » daden van lubriciteit en onzedelijkheid
in brede zin omsluit; dat de rechter
soeverein beoordeelt of daden, die
hij bewezen verklaart, feiten van
ontucht uitmaken, voor zover hij
aan die term, waarvan het begrip in
de wet niet nader is omschreven,
zijn gebruikelijke betekenis toekent;
Overwegende dat die betekenis
niet wordt miskend door de beslissing dat homoseksuele gedragingen
tussen een 17-jarige minderjarige en
meerdere andere personen, waaronder de op het ogenblik van de feiten
59-jarige eiser, pleegvader van de
minderjarige, te beschouwen zijn
als ontucht;
Overwegende dat in artikel 379,
eerste lid, van het Strafwetboek de
woorden « eens anders driften » dienen gelezen te worden ten aanzien
van degene die « opwekt, vergemakkelijkt of begunstigt », zodat de minderjarige een « ander » is in de door
dit wetsartikel bedoelde zin;
Overwegende dat de appelrechters
door hun feitelijke vaststellingen
omtrent de seksuele gedragingen
van eiser met de hem toevertrouwde
minderjarige en de gelegenheid die
hij hem gaf om in zijn woning met
anderen tot geslachtelijke aanrakingen te komen, wettig beslissen dat
eiser de ontucht van de minderjarige opwekte, vergemakkelijkte of begunstigde;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, eensdeels, eisers verweer verwerpen, waardoor
zij zijn conclusie beantwoorden, anderdeels, hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 597

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. E. Boutmans, Antwerpen.

Nr. 597
2•

KAMER -

8 september 1992

RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - AKTE VAN BETEKENING - VERMELDINGEN - BEKLAAGDE IN
STAAT OM ZIJN RECHT VAN VERDEDIGING
UIT TE OEFENEN.

De beklaagde kan zijn recht van verdediging uitoefenen wanneer hij uit de akte van betekening van het hager beroep van het openbaar ministerie met
aanwijzing van het beroepen vonnis en
dagvaarding voor de correctionele
rechtbank kennis kon nemen van hetgeen hem ten laste wordt gelegd.
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(DAVIDSON E.A. T. LIPPEVELDE)
ARREST

(A.R. nr. 5413)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 februari 1991 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

I. Op de voorziening van de eiser
Stephen Davidson tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering :

Over het eerste middel, als volgt gesteld: schending van de artikelen 1319,
1320, 1322, van het Burgerlijk Wetboek,
145, 182, 211 van het Wetboek van Strafvordering, en van het beginsel van de
eerbied voor het recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis op strafgebied eiser veroordeelt wegens de telastleggingen A en B tot een geldboete
van 50 frank en op burgerlijk gebied beide eisers veroordeelt tot betaling van
126.987 frank aan verweerder op volgende gronden : waar de dagvaarding onder
meer de vermelding van de feiten van de
tenlastelegging bevat, is het gebruikelijk
dat de feiten omschreven worden onder
hun wettelijke kwalificaties, doch dit is
niet noodzakelijk. Het volstaat dat de
verdachte duidelijk kan weten wat hem
wordt ten laste gelegd en waarover hij
zich verdedigd heeft; de aanduiding van
de wetsbepalingen die het feit strafbaar
stellen is evenmin vereist. Beklaagde
kan niet ernstig voorhouden dat hij niet
weet wat hem wordt ten laste gelegd en
waarover hij zich te verdedigen heeft en
dat de rechten van de verdediging geschonden zijn. Immers, in de akte van
hoger beroep met bevel tot dagvaarding
wordt uitdrukkelijk gesteld dat hager beroep ingesteld wordt tegen een vonnis
uitgesproken op 3 september 1990 door
de Politierechtbank te Gent op 23 april
1989 wegens inbreuk op de artikelen
418-420 van het Strafwetboek en inbreuk
verkeer. Deze vermeldingen zijn meer
dan voldoende opdat beklaagde heel precies zou weten wat hem ten laste wordt
gelegd en waarover hij zich te verdedigen heeft, temeer het vonnis van de Politierechtbank op tegenspraak gewezen
werd en verdachte zich aldus kunnen
verdedigen heeft,

1
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terwijl, eerste onderdeel, de akten van
dagvaarding in hager beroep (zie stukken no 1, 3 en 4 van de correctionele bundel) enkel vermelden dat eiser gedagvaard wordt op het hager beroep ingesteld tegen het vonnis van 3 september
1990 van de Politierechtbank te Gent
(Gentbrugge) wegens op 23 april 1989 inbreuk te hebben gepleegd op de artikelen 418-420 van het Strafwetboek en inbreuk verkeer; dat deze vermelding
geenszins de ten laste van eiser gelegde
feiten vermeldt zodat het bestreden vonnis, door te oordelen dat de dagvaarding
de vermelding der feiten bevat, de bewijskracht van deze akten miskend heeft
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
tweede onderdeel, de dagvaarding in
hoger beroep, op grond van dewelke eiser voor de rechtbank wordt gedaagd,
zelf de nodig elementen moet bevatten
om de gedaagde toe te laten te weten
voor welke feiten hij zich dient te verantwoorden; dat de loutere vermelding
van de datum en plaats der feiten, de zogezegd geschonden wetsartikelen en het
beroepen vonnis, aan dit vereiste niet beantwoordt, zodat de rechten van verdediging van eiser miskend werden (schending van de artikelen 145, 182, 211, van
het Wetboek van Strafvordering, en van
het recht van de verdediging) :
Overwegende dat eisers recht van
verdediging niet werd miskend nu
hij uit de akte van betekening van
het hoger beroep van het openbaar
ministerie met aanwijzing van het
beroepen vonnis en dagvaarding
voor de correctionele rechtbank kennis kon nemen van hetgeen hem ten
laste was gelegd en zijn verdediging
kon waarnemen;
Overwegende dat blijkens de context van het bestreden vonnis de
zinsnede « waar de dagvaarding onder meer de vermelding van de feiten van de tenlastelegging bevat »
slechts de aanwijzing van een regel
is en niet de vaststelling door de
appelrechters dat te dezen de dagvaarding deze vermelding inhoudt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanW~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen
in
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acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 598

{N.V. FIRST INTERIM T. APRA)

(A.R. nr. 5456)

8 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Biitzler.

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
8 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.

Nr. 599
2e KAMER - 8 september 1992

1° STRAF Nr. 598
2e KAMER - 8 september 1992

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN EN STRAFVERMINDERING - CRIMINELE ZAKEN - CORRECTIONALISERING - VERJARING VAN STRAFVORDERING - VERMELDINGEN.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN ARBEIDSONGEVAL -

ONGEVAL OP DE
WEG VAN EN NAAR HET WERK - ONGEVAL
TE WIJTEN AAN DE SCHULD VAN DE WERKGEVER OF VAN EEN DER AANGESTELDEN GEEN VERHAAL VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR, DIE DE FORFAITAIRE
VERGOEDINGEN AAN DE GETROFFENEN
HEEFT BETAALD, OP DE VERZEKERDE WERKGEVER.

De arbeidsongevallenverzekeraar die de
arbeidsongevallenvergoeding heeft betaald aan de getroffene van een ongeval op de weg naar en van het werk,
dat te wijten is aan de schuld van de
werkgever of van een zijner aangestelden, kan tegen de door hem verzekerde werkgever geen verhaal uitoefenen
(1). (Artt. 22 Verzekeringswet en 47 Arbeidsongevallenwet.)

(1) Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 345).

coR-

RECTIONALISERING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING - VERMELDINGEN.

1o en 2° Niet regelmatig is de beslissing
van het onderzoeksgerecht die de verjaring van de strafvordering voor een
misdaad vaststelt ingevolge het aannemen van niet nader vermelde verzachtende omstandigheden.
{MOLENSCHOT E.A. T. VAN KESSEL E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5516)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,

Nr. 599
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A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen betreffende de verdachten Johannes
Van Bree en Jacob Bout:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de strafvordering vervallen
is door de dood van de verdachten;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen betreffende de overige verdachten :
1. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de buitenvervolgingstelling en tegen de veroordeling in de kosten :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, miskenning van het wettelijk
begrip « verzachtende omstandigheden »,
zoals bedoeld in artikel 1 van genoemde
wet van 4 oktober 1867, en schending van
artikel 21 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, in de bestreden
beslissing, na de oorspronkelijke tenlasteleggingen te hebben heromschreven in
de tenlasteleggingen A tot G (arrest, pagina's 15 tot 18) ten aanzien waarvan de
zwaarste straf gesteld wordt op tenlastelegging A (valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken), met name opsluiting (artikel 196 van het Strafwetboek) en een boete van 26 tot 2.000 frank
(artikel 214 van het Strafwetboek), te~
aanzien van eisers ' vraag tot vervollediging van het onderzoek en subsidiair, tot
regeling van de procedure, oordeelt dat
« in de veronderstelling dat er lastens de
verdachten bezwaren zouden bestaan
van aard om ze naar de rechter ten
grande te verwijzen (op) de feiten die
het voorwerp uitmaken van de heromschreven tenlasteleggingen A (...), er
nochtans gronden zouden bestaan om
slechts correctionele straffen uit te spreken wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden », en, na te hebben
vastgesteld dat niets toelaat te veronderstellen dat de feiten die weerhouden zouden kunnen worden lastens de nog in leven zijnde verdachten, gepleegd werden
na 31 december 1984, en dat meer dan
zes jaar verlopen zijn sinds 31 december
1984 zonder schorsing van de verjaring
van de openbare vordering, besluit dat
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de verjaring derhalve thans verkregen
is en de openbare vordering dan ook
geen voortgang meer kan vinden » en
dat « voor deze motieven het hof, kamer
van inbeschuldigingstelling, niet meent
dat er aanleiding bestaat tot het uitvoeren van andere onderzoeksplichten >>,
«

terwijl, eerste onderdeel, de beoordeling van het aldan niet voorhanden zijn
van verzachtende omstandigheden, met
het oog op correctionalisering of contraventionalisering door de onderzoeksrechtsmacht, of de toepassing van een lagere straf door het vonnisgerecht, slechts
wettig kan geschieden in het licht van de
concrete aan de verdachte verweten of
aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, zoals zij, na onderzoek, volgens de
bijzonderheden eigen aan iedere zaak,
aan de onderzoeksrechtsmacht of aan
het vonnisgerecht worden voorgelegd;
verzachtende omstandigheden niet in abstracto kunnen worden beoordeeld, los
van de precieze feiten die aan de betrokkene worden verweten of waarvan hij
wordt beschuldigd, doch slechts op wettige wijze kunnen inhoud krijgen in het
licht van deze feiten; het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, te dezen niet nader onderzocht, noch wenste
in te gaan op de door eisers geformuleerde vraag tot nader onderzoek, in welke
mate of onder welke omstandigheden de
verweten feiten zouden hebben plaatsgevonden, op grand van de vaststelling dat
er toch verzachtende omstandigheden
zouden voorhanden zijn die een correctionalisering zouden
rechtvaardigen,
waardoor de verjaring van de strafvordering zou zijn bereikt, zodat het hof van
beroep niet wettig kon beoordelen dat
« in de veronderstelling dat er lastens de
verdachten bezwaren zouden bestaan >>
er << nochtans gronden zouden bestaan
om slechts correctionele straffen uit te
spreken wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden >> en derhalve
niet wettig kon oordelen dat de verjaring
van de strafvordering was bereikt
(schending van alle in de aanhef van het
middel aangehaalde bepalingen en van
het genoemde wettelijk begrip);
tweede onderdeel, overeenkomstlg artikel 1 van de wet van 4 oktober 1867 op
de verzachtende omstandigheden, de
onderzoeksrechtsmachten verzachtende
omstandigheden kunnen in aanmerking
nemen met het oog op de correctionalisering (artikel 2 van de wet) of contraventionalisering (artikel 4 van de wet), doch
zij, overeenkomstig het tweede lid van
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genoemd artikel 1, deze verzachtende
omstandigheden in hun vonnissen of arresten dienen te vermelden; de onderzoeksrechtsmacht aldus in haar beslissing de verzachtende omstandigheden
nauwkeurig en precies dient te omschrijven, zelfs als deze verzachtende omstandigheden slechts worden in aanmerking
genomen met het oog op een mogelijke
correctionalisering die toelaat te besluiten tot de verjaring van de strafvordering, zodat het hof van beroep dat nalaat
de verzachtende omstandigheden waarvan het toepassing zou maken, te vermelden, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van artikel 1
van de wet van 4 oktober 1867) :

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat artikel 1 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden bepaalt :
« De beoordeling van de verzachtende omstandigheden, in de gevallen
bij hoofdstuk IX, 1ste hoek van het
Strafwetboek voorzien, berust bij
het rechtsprekende college en, zoals
hierna is bepaald, bij de rechtsmachten belast met het onderzoek.
Die verzachtende omstandigheden
worden in hunne arresten en vonnissen medegedeeld »;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, die oordeelt
verzachtende omstandigheden in
aanmerking te nemen en tengevolge
daarvan, zoals te dezen, vaststelt
dat de strafvordering door verjaring
vervallen is, het bestaan van die
verzachtende omstandigheden dient
vast te stellen en tevens te vermelden welke die verzachtende omstandigheden zijn;
Overwegende dat het hof van beroep de telastleggingen herkwalificeert derwijze dat de data van de
feiten gewijzigd worden, vervolgens
zegt « ( ... ) in de veronderstelling dat
er lastens de verdachten bezwaren
zouden bestaan van aard om ze voor
de rechter ten grande te verwijzen
of de feiten die het voorwerp uitmaken van de heromschreven telastlegging A (valsheid in geschriften en
gebruik ervan), strafbaar gesteld
met criminele straffen bij toepassing van de artikelen 66, 193, 196,
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197, 213 en 214 van het Strafwetboek, er nochtans gronden zouden
bestaan om slechts correctionele
straffen uit te spreken wegens het
bestaan van verzachtende omstandigheden; (... ) dat meer dan zes jaar
verlopen zijn sinds 31 december
1984, zodat bij gebrek aan schorsing
van de verjaring van de openbare
vordering zoals terzake, de verjaring derhalve thans verkregen is en
de openbare vordering dan ook geen
voortgang meer kan vinden; (... ) dat
voor deze motieven het hof, kamer
van inbeschuldigingstelling, niet
meent dat er aanleiding bestaat tot
het uitvoeren van andere onderzoeksplichten »;
Overwegende dat de appelrechters
die oordelen dat de strafvordering
betreffende de telastlegging A door
verj aring vervallen is op grond van
het aanvaarden van verzachtende
omstandigheden waarvan het bestaan niet wordt vastgesteld en die
niet worden medegedeeld, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Overwegende dat het hof van beroep de feiten heromschrijft en
daarbij oordeelt dat << de feiten de
achtereenvolgende en voortdurende
uiting uitmaken, zonder onderbreking gedurende 3 jaar, van hetzelfde
misdadig opzet »;
Dat het middel gegrond is;
Dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering wat het
feit A betreft, de vernietiging meebrengt van de beslissing over het
geheel van de feiten die samen met
het feit A een enkele strafbare gedraging zouden opleveren;
2. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen
waarbij aan de verweerders schadevergoeding wordt toegekend :
Overwegende dat de vernietiging
op de voorzieningen van de eisers
van de beslissing op de tegen de
verweerders ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt van
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de beslissing waarbij de eisers tot
schadevergoeding jegens de verweerders worden veroordeeld;
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2° UITLEVERING

ONREGELMATIGHEDEN AANGEVOERD TEGEN AKTEN VAN EEN
BUITENLANDSE REGERING OF GERECHT BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTSCOLLEGES.

1° Wanneer een persoon door Nederland

aan Belgie werd overgeleverd bij toepassing van de verkorte procedure, bepaald bij art. 19 Benelux-Uitleveringsverdrag, is de toestemming van Nederland niet vereist om de betrokkene
verder uit te leveren aan een Staat,
die geen partij is bij voormeld Verdrag. (Artt. 13, 1, c, 14.1 en 19.4 Bene-

Om die redenen, ongeacht de overige middelen, verwerpt de voorzieningen in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen betreffende de
verdachten Johannes Van Bree en
Jacob Bout; vernietigt het arrest
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers
in 2/22e van de kosten en veroordeelt iedere verweerder, behoudens
de verweerders sub 1 en 16, in 1/22e
van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

lux-Uitleveringsverdrag.)

zo

(LUDTKE)
ARREST

8 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Henens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. Uoeminne, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Butzler, De Gryse en Verbist.
(2599)
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2•

KAMER -

8 september 1992

1° UITLEVERING

BENELUX-illTLEVERINGSVERDRAG - VERZOEK OM UITLEVERING DOOR EEN STAAT, DIE GEEN PARTIJ IS
BIJ DIT VERDRAG, VAN EEN PERSOON DIE BIJ
TOEPASSING VAN DE VERKORTE PROCEDURE
DOOR NEDERLAND AAN BELGIE WERD OVERGELEVERD - SPECIALITEITSBEGINSEL.

De Belgische rechtscolleges zijn bij de
uitvoerbaarverklaring van een door de
buitenlandse autoriteiten verleend bevel tot aanhouding niet bevoegd om
onregelmatigheden na te gaan die door
een buitenlandse regering of gerecht
begaan zijn in de akten betreffende
een uitleveringsprocedure (1).

(A.R. nr. 6942)

1

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1992 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, op grond van de artikelen 15 en 19 van het verdrag van
27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken
tussen het Koninkrijk Belgie, het
Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse autoriteiten om onmiddellijke overlevering werden verzocht
van eiser, die daartoe op 3 april
1992 ten overstaan van de officier
van justitie in het arrondissement
's-Hertogenbosch (Nederland) verklaarde dat hij « uitdrukkelijk in(1) Cass., 2 dec. 1987, A.R. nr. 6304 (A.C.,
1987-88, nr. 205).
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stemt met zijn onmiddellijke overlevering aan de Belgische autoriteiten
die zijn uitlevering hebben gevraagd »;
Overwegende dat eiser aanvoert
dat zijn hier besproken verklaring
van 3 april 1992 aan die officier van
justitie is tot stand gekomen in
strijd met de « beginselen van een
goede procesronde, meer speciaal
het zorgvuldigheidsbeginsel », verder « dat eiser ten aanzien van zijn
(... ) wilsverklaring houdende instemming met (verkorte) uitlevering van
Nederland aan Belgie in dwaling
heeft verkeerd » en dat hij « door
zijn vorige Nederlandse advocaat
(... ) nimmer op deze implicatie die de instemming met de verkorte
procedure met zich' zou brengen (is) gewezen »;
Overwegende dat die grieven geen
betrekking hebben op de bestreden
beslissing;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat, met inachtneming van de artikelen 13 en 14 van
het aangehaalde verdrag, de verzoekende partij de toestemming van de
aangezochte partij nodig heeft om
de persoon, die haar overgedragen
is en die gezocht wordt door een
Staat die geen partij is bij dit verdrag, ter zake van strafbare feiten
gepleegd v66r de overdracht, aan
die Staat uit te leveren;
Dat die toestemming evenwel niet
is vereist in de gevallen bedoeld in
lid 1, onder c, van artikel 13 van het
aangehaalde verdrag, inzonderheid
wanneer de uitgeleverde persoon
v66r zijn uitlevering ten overstaan
van een rechterlijke autoriteit van
de aangezochte partij er uitdrukkelijk in heeft toegestemd om te worden vervolgd en gestraft ter zake
van enig feit, welk dan ook;
Overwegende dat, op grand van
het vierde lid van artikel 19 van het
aangehaalde verdrag, de overlevering door Nederland aan Belgie, die
voor het overige is geschied in over-
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eenstemming met de voorschriften
van het aangehaalde verdrag, voor
eiser de gevolgen meebrengt welke
zijn verbonden aan de hoger ook
reeds aangehaalde verklaring bedoeld in artikel 13, lid 1, onder c,
van dat verdrag;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat eiser nog aanvoert dat « de derde Staat, i.e. Duitsland, middels het bij de Belgische
Staat ingediende bevel tot aanhouding en verzoek tot verderlevering »,
op grand van de in eisers verzoekschrift weergegeven motieven,
« evidentelijk misbruik van het uitleveringsrecht heeft gemaakt »;
Dat eisers grieven te dezen niet
gericht zijn tegen onwettigheden die
ofwel in het verzoek om uitlevering,
ofwel bij de overlevering van eiser
aan de Belgische autoriteiten, ofwel
nog later door de Belgische autoriteiten zouden zijn begaan; dat in die
grieven enkel kritiek wordt uitgeoefend op beweerde onregelmatigheden die volgens eiser door de Duitse
autoriteiten zouden zijn begaan in
de uitleveringsprocedure;
Overwegende dat de Belgische hoven en rechtbanken niet bevoegd
zijn om de eventuele onregelmatigheden na te gaan, die door een buitenlandse regering of een buitenlands gerecht begaan zouden zijn in
akten betreffende een uitleveringsprocedure; dat de appelrechters zich
inzonderheid niet hadden in te laten
met de opportuniteit van de gevraagde uitlevering noch met de mogelijk aan die uitlevering verbonden
gevolgen, oak niet wat de strafuitvoering betreft, die tot de beoordelings- en beslissingsbevoegdheid van
de Belgische regering behoren;
Dat het middel in zoverre 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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Om die redenen, zonder acht te
slaan op de stukken die ter griffie
van het Hof werden ontvangen op 7
september 1992, dit is buiten de termijn van acht dagen voorgeschreven
door artikel 420bis, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
8 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaten :
mrs. H. Coveliers en G.J. Knops, Antwerpen.
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2•

KAMER -

9 september 1992

ARBITRAGEHOF -

VRAAG, BEDOELD IN
ART. 26 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF,
OPGEWORPEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE
- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE DE VRAAG TE STELLEN AAN HET ARBITRAGEHOF.

Wanneer in straizaken een vraag als bedoeld in art. .'26, § 1, 3", Bijzondere Wet
Arbitragehoi wordt opgeworpen voor
het Hoi van Cassatie, is dit Hoi, zelfs
bij ontstentenis van een tot staving
van de voorziening voorgedragen middel, in de regel verplicht het Arbitrage-

1091

hoi te verzoeken over die vraag uitspraak te doen (1}. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.) (Impliciet).
(DE KERCKHOVE GENOEMD VANDER VARENT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9850}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op !27 februari 1992 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat eiser wordt vervolgd ter zake van het feit dat hij
<< in strijd met de artikelen 1, 3, § 1,
4c, en 15 van de wet van 30 juli 1979
en gelet op artikel 33 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 :
A. in het Rijk of aan boord van een
(1) Zie Cass., 21 nov. 1991, A.R. nr. 9312
(A.C., 1991-92, nr. 153), en 6 april 1992, A.R. nr.
M 561 F (ibid., 1991-92, nr. 423).
De eiser was vervolgd en veroordeeld op
grond van de in het geannoteerde arrest weergegeven telastleggingen.
Voor de feitenrechter had hij aangevoerd
dat « het hem ten laste gelegde feit voornamelijk berustte op art. 3 van de wet van 30 juli
1979, dat door het Arbitragehof was vernietigd,
en dat hem derhalve met toepassing van art. 2,
tweede lid, Sw. geen enkele straf kon worden
opgelegd, aangezien de vervolgingen niet ontvankelijk waren »;
Het bestreden arrest had dat verweer verworpen. Het had erop gewezen dat « het door eiser overgelegde arrest nr. 7/90 van het Arbitragehof betrekking had op een prejudiciiHe
vraag en geen algemene draagwijdte had »;
dat « het enkel bindend was voor het geval, dat
ter kennisneming aan dit hof was voorgelegd >>; dat << het door eiser aangevoerde arrest
nr. 1/91 van dat hof geen enkele invloed had
op de vervolgingen van het O.M. , en dat
« moest worden opgemerkt dat het bij genoemd arrest uitgesproken vernietiging van
art. 3 van de wet van 30 juli 1979 slechts gedeeltelijk was en geen verband hield met deze
vervolgingen ».
Het bestreden arrest had dus in substantie
beslist dat de wetsbepalingen op grond waarvan de eiser was vervolgd en veroordeeld,
klaarblijkelijk niet in strijd waren met de regels, die door of krachtens de Grondwet zijn
vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.
De eiser wierp geen enkel middel op tot staving van zijn voorziening.
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zeeschip, een binnenschip, een
luchtvaartuig of enige andere drager
onderworpen aan het Belgisch recht
een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding heeft gehouden, of
een station of een net voor radioverbinding, te dezen een detector
Whistler Spectrum 034375, heeft
aangelegd of doen werken zonder
schriftelijke, persoonlijke en intrekbare vergunning van de minister; B.
in het Rijk of aan board van een
zeeschip, een binnenschip, een
luchtvaartuig of enige andere drager
onderworpen aan het Belgisch recht
radioverbindingen die niet voor hem
bestemd zijn heeft opgevangen of
trachten op te vangen »;
Overwegende dat luidens artikel
59bis, § 2, 1°, van de Grondwet de
gemeenschapsraden, ieder wat hem
betreft, bij decreet de culturele aangelegenheden regelen; dat artikel
59ter, § 2, 1°, van de Grondwet dezelfde bepaling bevat voor de Raad
van de Duitse Cultuurgemeenschap;
Overwegende dat de radio-omroep
en de televisie bij de wet van 21 juli
1971 zijn overgegaan naar de gemeenschappen - toen nog cultuurgemeenschappen genoemd;
Dat artikel 4 van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen de culturele
aangelegenheden bedoeld in artikel
59 bis van de Grondwet opsomt,
waaronder, sub 6°, de radio-omroep
en de televisie, het uitzenden van de
mededelingen van de nationale regering uitgezonderd;
Overwegende dat moet worden
nagegaan of het feit dat erin bestaat
in het Rijk of aan board van een
zeeschip, een binnenschip, een
luchtvaartuig of enig ander drager
onderworpen aan het Belgisch recht
een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding te hebben gehouden
of een station of een net voor radioverbinding, te dezen een detector
Whistler Spectrum 034375, te hebben aangelegd of doen werken zonder schriftelijke, persoonlijke en intrekbare vergunning van de minis-
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ter, alsook het feit dat erin bestaat
in het Rijk of aan board van een
zeeschip, een binnenschip, een
luchtvaartuig of enige andere drager
onderworpen aan het Belgisch recht
radioverbindingen die niet voor hem
bestemd zijn te hebben opgevangen
of te hebben getracht op te vangen
door middel van een radardetector
Whistler Spectrum 034375 kunnen
beschouwd worden als een aangelegenheid betreffende de radio-omroep, die bij de voornoemde wet van
21 juli 1971 is overgedragen naar de
gemeenschappen;
Dat hiertoe overeenkomstig artikel 26, § 1, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehoi de in het dictum aangegeven
prejudiciele vragen moeten worden
gesteld;

Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof bij
wijze van prejudiciele beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de
volgende vragen: 1° « Schendt artikel 3 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving de
regels die door of krachtens de
Grondwet zijn vastgesteld voor de
bepaling van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, in zoverre
het in § 1 verbiedt in het Rijk of
aan boord van een zeeschip, een
binnenschip, een luchtvaartuig of
enige andere drager onderworpen
aan het Belgische recht een zend- of
ontvangtoestel voor radioverbinding
te houden of een station of een net
voor radioverbinding, te dezen een
radardetector Whistler Spectrum
034375, aan te leggen of te doen
werken zonder schriftelijke, persoonlijke en intrekbare vergunning
van de Minister? » zo << Schendt artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving de
regels, die door of krachtens de
Grondwet zijn vastgesteld voor de
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bepaling van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, waar het
in lidc verbiedt radioverbindingen
die niet voor hem bestemd zijn op
te vangen of te trachten op te vangen, met name door middel van een
radardetector Whistler Spectrum
034375? »; houdt de kosten aan.
9 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden
- Advocaat: mr. Velu, eerste advocaatgeneraal.

2° Wanneer voor het Hof van Cassatie
een vraag wordt opgeworpen in verband met de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag, met name
naar de inhoud van het begrip « onderneming », in de zin van de artikelen 86
en 90 van dat verdrag, verzoekt het
Hoi, in de regel, het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen
daarover bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen (2}. (Art. 177
E.E.G.-Verdrag.)
3•

Nr. 602
1" KAMER - 10 september 1992

1° BETEKENING EN KENNISGEVING
EXPLOTEN - PUBLIEKRECHTELIJKE INTERNATIONALE ORGANISATIE - EUROCONTROL - ONSCHENDBAARHEID VAN DE INRICHTINGEN - GEVOLG.
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dersexploot niet rechtsgeldig kan worden betekend aan de zetel van die organisatie in Belgie (1). (Art. 26, 1, a,
Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid
van de Luchtvaart van 13 dec. 1960.}

Wanneer voor het Hof van Cassatie
de vraag wordt opgeworpen of de publiekrechtelijke internationale organisatie « Europese Organisatie voor de
veiligheid van de Juchtvaart (Eurocontrol) » een onderneming is in de zin
van de artt. 86 en 90 van het E.E.G.Verdrag, verzoekt het Hoi, in de regel,
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen daarover bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
do en.

(SAT FLUGGESELLSCHAFT MBH T. EUROPESE
ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
LUCHTVAART- (EUROCONTROL))

2° EUROPESE GEMEENSCHAP-

PREJUDICIELE GESCHILLEN - ART. 177 E.E.G.VERDRAG - VRAAG OM UITLEGGING VAN
EEN VERDRAGSBEPALING - ARTT. 86 EN 90
VAN HET VERDRAG - ONDERNEMING - BEGRIP.

3° LUCHTVAART -

EUROPESE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE LUCHTVAART (EUROCONTROL) - PUBLIEKRECHTELIJKE INTERNATIONALE ORGANISATIE ARTT. 86 EN 90 E.E.G.-VERDRAG - ONDERNEMING - BEGRIP - PREJUDICIEEL GESCHIL.

1° Uit het feit dat de inrichtingen van

een publiekrechtelijke internationale
organisatie, zoals de Europese Organisatie voor de veiligheid van de Luchtvaart (Eurocontrol) onschendbaar zijn
krachtens het Internationaal Verdrag
waardoor ze werd opgericht, valt niet
af te Jeiden dat een gerechtsdeurwaar-

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9296)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) L. PLOUVIER, « L'immunite de contrainte
des Communaute europeennes », Rev. beige
dr. public intern., 1973, blz. 483; J. LINSMEAU,
Rapport au Congdis de fa Chamb1·e nationale
des huissiers de justice, 1986, blz. 45; zie J.
DUFFAR, « Contribution a !'etude des privileges
et immunites des organisations internationales, Bib!. dr. inter, LXXXIII, 1982, blz. 109, nr.
98.
(2) Zie Cass., 10 feb. 1992, A.R. nr. 9229
(A.C., 1991-92, nr. 293).
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Over de door verweerster tegen
de voorziening opgeworpen grand
van niet-ontvankelijkheid : het cassatieverzoekschrift van eiseres is
niet via de diplomatieke weg betekend:
Overwegende dat het cassatieverzoekschrift van eiseres bij exploot
van gerechtsdeurwaarder en op de
in artikel 44, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vermelde wijze
aan verweerster op haar zetel te
Brussel is betekend;
Overwegende dat verweerster een
publiekrechtelijke internationale organisatie is die werd opgericht bij
het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de
veiligheid van de luchtvaart, ondertekend te Brussel, op 13 december
1960, goedgekeurd bij de wet van 12
maart 1962 en gewijzigd bij het Protocol opgemaakt te Brussel op 12 februari 1981, goedgekeurd bij de wet
van 16 november 1984; dat artikel
26.1, a, van dat Verdrag weliswaar
bepaalt dat de inrichtingen van de
Organisatie
onschendbaar
zijn,
maar dat daaruit niet valt af te leiden dat een exploot van een gerechtsdeurwaarder niet rechtsgeldig
aan de zetel van die organisatie kan
worden betekend overeenkomstig de
gemeenrechtelijke regels van de artikel 32 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek,
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 3 (f), 5, 86, 90 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerster de
tegenwaarde in Belgisch geld van de
hoofdsom te betalen met de enige wijziging dat het bedrag van de veroordeling,
in hoofdsom, 3.106.873,45 US$ op,
:3.175.953 US$ wordt gebracht, op grond
·< dat Eurocontrol (verweerster) een pu0liekrechtelijke internationale organisa-

Nr. 602

tie is die de bevoegdheden van de openbare overheid uitoefent; dat ze het luchtverkeer controleert en voor die luchtpolitie in het hoger gelegen luchtruim kostenbijdragen vordert die in overleg met
de regeringen van de Verdragsluitende
Staten zijn vastgesteld; dat ze voor rekening van de Verdragsluitende Staten ook
optreedt al incasseerder van de aan die
Staten verschuldigde vergoeding voor
het toezicht en de controle op het lager
gelegen luchtruim; dat de openbare
dienstopdracht om te zorgen voor de veiligheid van de luchtvaart een opdracht is
die eigen is aan de openbare macht en
niet kan worden beschouwd als een handels- of economische activiteit in de ruime zin die onder de toepassing valt van
de regeling welke door het Verdrag van
Rome of ter uitvoering van dat Verdrag
is vastgesteld (zie in dit geval, arrest van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 14 oktober 1976 in zake LTU tegen Eurocontrol, nr. 27 176) »,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens de
in de artikelen 3 (f) en 5 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde beginselen, de activiteit van de Gemeenschap de invoering
omvat van een regime waardoor wordt
gewaarborgd dat de mededinging binnen
de gemeenschappelijke markt niet wordt
vervalst en de Lid-Staten zich onthouden
van aile maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen; de artikelen 86 en 90 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, die door eiseres in haar
conclusie tegen verweerster zijn aangevoerd, betrekking hebben op elke onderneming, dat wil zeggen elke entiteit die
een economische activiteit uitoefent, ongeacht het juridisch statuut van die entiteit en de wijze van haar financiering;
een activiteit die economische activiteiten wil « veilig stellen » om die reden aileen niet buiten het toepassingsgebied
van de artikelen 86 en 90 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap valt; het bestreden arrest derhalve niet, zonder miskenning van het begrip onderneming in de
zin van die bepalingen van het Verdrag,
kon beslissen dat de openbare dienstopdracht om te zorgen voor de veiligheid
van de luchtvaart niet kon worden beschouwd « als een handels- of economische activiteit in de ruime zin die onder
de toepassing valt van de regeling welke
door het Verdrag van Rome of ter uitvoering van dat_Verdrag is vastgesteld (... ) ''•
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en bijgevolg de artikelen 86 en 90, en
voor zoveel nodig, 3 (f) en 5 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap schendt;

volgende vraag : « Is de Europese
Organisatie voor de veiligheid van
de luchtvaart die is opgericht bij het
Verdrag ondertekend te Brussel op
13 december 1960 en gewijzigd bij
het Protocol opgemaakt te Brussel
op 12 februari 1981, een onderneOverwegende dat het eerste onderdeel van het middel het bestre- . ming in de zin van de artikelen 86
den arrest verwijt te hebben beslist i en 90 van het Verdrag van Rome
van 25 maart 1957 tot oprichting van
dat de openbare dienstopdracht die
de Europese Economische Gemeenaan de Europese Organisatie voor
schap »?; houdt de kosten aan.
de veiligheid van de luchtvaart, Eurocontrol genaamd, is toegekend om
10 september 1992 - 1e kamer - Voorte zorgen voor de veiligheid van de ' zitter en verslaggever: de h. Sace, afdeluchtvaart, een opdracht is die eigen
lingsvoorzitter - Gelijkluidende concluis aan de openbare macht en niet ' sie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Gryse en De Bruyn.
kan worden beschouwd als een handels- of economische activiteit in de
zin van de regeling welke door het
Verdrag van Rome van 25 maart
1957 of ter uitvoering van dat Verdrag is vastgesteld, en daaruit te
hebben afgeleid dat die organisatie
niet kon worden aangemerkt als een
onderneming in de zin van de artiNr. 6()3
kelen 86 en 90 van dat Verdrag;
Dat derhalve de vraag rijst of de
Europese Organisatie voor de veilig1e KAMER - 10 september 1992
heid van de luchtvaart die werd opgericht bij het Internationaal VerGEMEENTE - GEMEENTEVERORDENING drag tot samenwerking in het beBEKENDMAKING - AANPLAKKING.
lang van de veiligheid van de luchtvaart, ondertekend te Brussel op 13
december 1960 en gewijzigd bij het
De aanplakking van een gemeenteverorProtocol opgemaakt te Brussel op 12
dening binnen in het gemeentehuis is
februari 1981 al dan niet een onderniet de permanente wijze van bekendmaking, in de zin van de Gemeenteneming is in de zin van de artikelen
wet, krachtens welke belanghebben86 en 90 van het Verdrag van Rome;
den te allen tijde kennis moeten
Dat in deze stand van de procekunnen nemen van de door de overdure alleen het Hof van Justitie
heid voorgeschreven maatregelen (1).
(Art. 112, Gemeentewet (art. 102, oud)).
van de Europese Gemeenschappen,
krachtens artikel 177 van dat Verdrag, bevoegd is bij wijze van preju(STAD DOORNIK T. BELGOPOSTER N.V.)
diciele beslissing over die vraag uitspraak te doen;
1

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1192 F)

Om die redenen, houdt de uitspraak aan totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudlciele beslissing uitspraak heeft gedaan op de

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 juni 1991 gewezen door de bestendige deputatie
(1) Cass., 2 dec. 1889 (Pas., 1890, I, 28).
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van de Provincieraad van Namen,
uitspraak doende als verwijzingsgerecht;
Gelet op het arrest van het Hof
van 26 april 1990 (2);
Overwegende dat de bestreden beslissing betrekking heeft op een gemeentebelasting op de aanplakborden voor het belastingjaar 1983 ten
laste van verweerster;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 129 van de Grondwet en 102
van de gemeentewet van 30 maart 1836,
doordat de bestreden beslissing verweersters bezwaar tegen de belasting op
de aanplakborden, die door eiseres voor
het belastingjaar 1983 te haren laste ten
kohiere is .gebracht, aanneemt op grond
<< dat volgens artikel 102 van de vroegere
gemeentewet, de reglementen en verordeningen hetzij van de gemeenteraad
hetzij van het college van burgemeester
en schepenen door toedoen van het college worden bekendgemaakt door omroeping en aanplakking; dat " de normale
handelwijze erin bestaat een afschrift
van het administratief besluit aan de
deur van het gemeentehuis of ad valvas
aan te plakken "; dat het Hof van Cassatie de aanplakking in de zin van voormeld artikel 102 omschrijft als "een permanente wijze van bekendmaking waardoor de belanghebbenden te allen tijde
kennis kunnen nemen van de door de
overheid voorgeschreven maatregelen ";
dat (eiseres), door haar belastingverordeningen aileen in het gemeentehuis aan
te plakken, de belanghebbenden duidelijk niet de gelegenheid biedt te allen tijde kennis te nemen van de door de overheid voorgeschreven maatregelen, aangezien die verordeningen aileen tijdens de
openingsuren van de gemeentediensten
kunnen worden geraadpleegd >>,
terwijl artikel 102 van de gemeentewet
voorschrift dat de gemeentereglementen
door omroeping of aanplakking worden
bekendgemaakt; aanplakking ongetwijfeld een permanente wijze van bekendmaking is, in tegenstelling tot de omroeping die op het platteland na de kerkdienst wordt gedaan; daaruit niet volgt
dat de aanplakking toegankelijk moet
zijn voor het publiek buiten de werkdagen en de normale werkuren; de besten(2) A.R. nr. F 1025 F (A. C., 1989-90, nr. 506).

Nr. 603

dige deputatie, door haar weigering om
de litigieuze belastingverordening toe te
passen, op grond dat zij is bekendgemaakt in het gemeentehuis en dat het
publiek daarvan bijgevolg niet << te allen
tijde » kennis kan nemen, de in de aanhef aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 102, eerste lid, van de oude gemeentewet
van 30 maart 1836 bepaalt dat de reglementen en verordeningen hetzij
van de gemeenteraad hetzij van het
college van burgemeester en schepenen door toedoen van het college
worden bekendgemaakt door omroeping en aanplakking;
Overwegende dat aanplakking, in
de zin van die bepaling, moet worden begrepen als een permanente
wijze van bekendmaking waardoor
de belanghebbenden te allen tijde
kennis kunnen nemen van de door
de overheid voorgeschreven maatregelen; dat, bijgevolg, de bestendige
deputatie, door te beslissen dat de
aanplakking van de belastingverordeningen in het gemeentehuis niet
voldoet aan voornoemd artikel 102,
zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 september 1992 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Kirkpatrick, L. Blontrock, en L. Kenis, Brussel.
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1•

KAMER -

11 september 1992

HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT BRAND IN HET ONROEREND GOED - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERHUURDER
T.A.V. DE HOOFDHUURDER.

De bepaling van art. 1733 B. W., zoals deze v66r de wetswijziging van 20 feb.
1991 luidde, krachtens welke de huurder, behoudens de in dat artikel bepaalde gevallen, aansprakelijk is t.a.v.
de verhuurder voor de brand in het
door hem gehuurde onroerend goed,
geldt eveneens voor de onderhuurder
t.a.v. de hoofdhuurder; de omstandigheid dat de onderhuurder tevens eigenaar en hoofdverhuurder is staat hieraan niet in de weg.
(INTERBREW BELGIUM N.V. T. DE BEL)
ARREST

(A.R. nr. 7778)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134 en 1733
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep verweersters hoger beroep gegrond en dienvolgens eiseres' vordering in tussenkomst
en vrijwaring tegen verweerster ongegrond verklaart, o.m. op grond : « ( ... ) dat
uit de overgelegde stukken blijkt dat
(verweerster), samen met haar echtgenoot, Lucien Hermans, op 25 september
1979, met (eiseres) een handelshuurovereenkomst aanging, waarbij vanaf 1 januari 1981, het goed gelegen Hoevezavellaan 5 te Genk-Waterschei, in huur
werd gegeven voor een periode van negen jaar; ... dat vervolgens bij overeenkomst, eveneens d.d. 25 september 1979,
het kwestieuze pand in onderhuur werd
gegeven aan (verweerster), tevens met
ingang van 1 januari 1981; (...) dat uit de
lezing van de beide handelshuurovereenkomsten d.d. 25 september 1979 blijkt

1097

dat (verweerster) enerzijds de hoedanigheid heeft van mede-verhuurder-eigenaar, en anderzijds optreedt als onderhuurster van hetzelfde onroerend goed;
dat nochtans geen enkele wettelijke bepaling uitsluit dat eenzelfde persoon gelijktijdig eigenaar en onderhuurder kan
zijn, ingevolge het huurcontract, niet
meer over het genot van het verhuurde
goed kan beschikken als eigenaar (cfr.
Cass., 14 juni 1979, J.T., 1979, 693); dat
anderzijds (verweerster) niet aantoont
dat de beide
huurovereenkomsten
slechts een juridische contructie zijn, die
niet aan de realiteit zou beantwoorden;
(...) dat er immers geen elementen worden bijgebracht, waaruit kan worden
vastgesteld dat partijen, bij het aangaan
van de huurovereekomsten, een andere
bedoeling hadden of een andere regeling
in werkelijkheid beoogden, zodat er te
dezen geen simulatie kan worden aangenomen; dat evenmin blijkt dat partijen
aan wetsontduiking hebben gedaan door
toepassing te maken van de huurovereenkomst, ten einde zich enig voordeel
te verschaffen, dat door een andere bepaling van dwingend recht is verboden;
(... ) dat te dezen derhalve terecht door
het bestreden vonnis werd aanvaard dat
(verweerster) als onderhuurster dient beschouwd, nu is vastgesteld dat de beide
handelshuurovereenkomsten op regelmatige wijze werden aangegaan, en er geen
enkel bewijs voorligt dat deze regeling
bedoeld was om de reEHe toestand te verdoezelen; (...) dat de aansprakelijkheid
vastgelegd in art. 1733 B.W. berust bij de
huurder, zijnde in casu (eiseres), die dan
ook t.o.v. (verweerster), als verhuurster,
de verplichting heeft het gehuurde goed
terug te geven, na het verstrijken van de
huurtijd; ... (...) dat anderzijds wei vaststaat dat in casu de hoofdverhuurders,
zijnde de echtgenoten Hermans-De Bel,
steeds het voile genot hebben behouden
van hun eigendom, - ondanks het contract van huur -, en zulks ingevolge de
onderverhuring, aan (verweerster), die
samen met haar echtgenoot de cafe-uitbating deed; dat hieruit volgt dat de eigenaars-verhuurders aan (eiseres) het genot van het gedeelte van het verhuurde
goed hebben afgestaan, doch dat zij zelf,
dan als onderhuurder hetzelfde genot
weer bekwamen, zodat er in feite een
toestand werd geschapen waarbij de
huurder, (eiseres), en de verhuurder,
doch in de hoedanigheid van onderhuurder, samen en gelijktijdig bepaalde rechten op het gehuurde goed konden laten
gelden; (... ) dat hoger vernoemde toe-
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stand dan ook dient beoordeeld als een
niet tot teruggave van het goed zou zijn
situatie waarin huurder en verhuurder
gehouden; de onderhuur integendeel een
gelijktijdig het verhuurde goed betrekvan de hoofdhuur volstrekt te onderken, zodat de aansprakelijkheidsregel
scheiden autonome overeenkomst is,
vervat in art. 1733 B.W. in dit geval geen
waarbij de hoofdhuurder het genot van
toepassing vindt (... ); dat immers, in casu
het verhuurde goed overdraagt aan een
de verplichting van de huurder erin beonderhuurder, zodat het hof van beroep,
hoewel het vaststelt, enerzijds, dat
stand enkel aan de verhuurder het voile« geen enkele wettelijke bepaling uitsluit
dig genot over hun eigendom terug te
dat eenzelfde persoon gelijktijdig eigeverschaffen, genot dat zij echter steeds
hadden behouden, en samen met de
naar en onderhuurder kan zijn » en, anhuurder, gedurende de huurtijd, hebben
derzijds, « dat de beide handelshuuroveruitgeoefend; (... ) dat derhalve (eiseres)
eenkomsten op regelmatige wijze werbij het einde van de huurtijd, enkel de
den aangegaan, en er geen enkel bewijs
verplichting heeft t.o.v. de verhuurder,
voorligt dat deze regeling bedoeld was
de volledige detentie over de zaak terug
om de reele toestand te verdoezelen »,
te laten, en niet de teruggave van de vernochtans niet wettig weigert aan de tushuurde zaak zelf; dat deze toestand helesen de rechtsvoorganger van eiseres en
verweerster op 25 september 1979 geslomaal niet is voorzien in art. 1733 B.W.,
zodat dit art. dan ook niet toepasselijk is
ten onderhuurovereenkomst, betreffende
de in artikel 1733 van het Burgerlijk
ten dezen, en (verweerster) geen aansprakelijkheid i.v.m. brand draagt t.o.v.
Wetboek bepaalde aansprakelijkheid van
verweerster als onderhuurster, gegrond
(eiseres), wier vordering in tussenkomst
en vrijwaring dan ook ongegrond is >>,
op haar teruggaveverplichting van het
goed jegens de hoofdhuurder, het gevolg
terwijl artikel 1733 van het Burgerlijk
te verlenen dat deze tussen partijen
Wetboek, luidens hetwelk de huurder heeft (schending van artikel 1134 van het
behoudens de in dit artikel bepaalde geBurgerlijk Wetboek), en evenmin wettig,
vallen - aansprakelijk is voor brand, geom eiseres' vordering, als hoofdhuurstergrond is op de verplichting van de huurverhuurster, tegen verweerster, als (onder, op het einde van de huur, aan de
der)huurster, ongegrond te verklaren,
verhuurder het goed terug te geven dat
steunt op de vaststelling dat verweerster
laatstgenoemde hem had geleverd en
tegelijkertijd (hoofd)verhuurster en onwaarvan hij hem, derhalve, het houderderhuurster was en in die hoedanigheid,
schap had overgedragen, en daaruit o.m.
samen en gelijktijdig met eiseres als
volgt dat, wanneer verhuurder en
hoofdhuurster, « bepaalde rechten op het
(hoofd)huurder allebei tijdens de gehele
gehuurde goed kon laten gelden » derwijduur van de verhuring gezamenlijk het
ze dat « huurder en verhuurder gelijktijverhuurde goed onder zich hebben gedig het verhuurde goed betrekken »
houden, de verplichting van de huurder
(schending van artikel 1733 van het Burniet kan zijn aan de verhuurder het gegerlijk Wetboek):
huurde goed terug te geven, doch enkel
aan deze laatste het uitsluitend houderschap van het goed over te laten, waarOverwegende dat een overeenomtrent niets is bepaald in artikel 1733,
komst van onderhuur een nieuwe
dat alsdan derhalve niet toepasselijk is;
huurovereenkomst is waardoor tusdeze regel weliswaar eveneens onverkort
sen de hoofdhuurder en de ondervan toepassing is op de verhouding tushuurder autonome verbintenissen
sen de hoofdhuurder, als verhuurder, en
ontstaan, waarbij de hoofdhuurder
de onderhuurder, doch de omstandigheid
dat laatstgenoemde tevens eigenaar-ver- ' het genot van het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk overdraagt aan
huurder van het goed is, geenszins belet
dat de onderhuurder, ten aanzien van de
de onderhuurder;
hoofdhuurder, gehouden blijkt· tot teruggave van het goed, op het einde van de
Overwegende dat krachtens artionderhuur en, bijgevolg, ook contractukel 1733 (oud) van het Burgerlijk
eel aansprakelijk blijft, krachtens artikel
Wetboek, de huurder, behoudens de
1733, voor de brand die dit goed heeft gein dat artikel bepaalde gevallen,
teisterd; diezelfde omstandigheid evenaansprakelijk is voor brand; dat die
min tot gevolg heeft dat een onvolledige
bepaling eveneens geldt voor de ononderhuurovereenkomst tot stand zou
derhuurder ten aanzien van de
komen, waarbij de onderhuurder - in
zijn verhouding tot. de hoofdhuurder - , hoofdhuurder;
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Overwegende dat de omstandigheid dat de onderhuurder tevens eigenaar en hoofdverhuurder is, er
niet aan in de weg staat dat de onderhuurder tegenover de hoofdhuurder is aansprakelijk is voor brand;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster als onderhuurster niet aansprakelijk is voor de
brand omdat zij tevens eigenares en
hoofdverhuunter is van het aan eiseres verhuurde pand, " zodat er in
feite een toestand werd geschapen
waarbij de huurder en de verhuurder, doch in de hoedanigheid van
onderhuurder, samen en gelijktijdig
bepaalde rechten op het gehuurde
goed konden laten gelden »; dat het
evenwel niet vaststelt dat de hoofdhuurster en de onderhuurster het
gehuurde goed gelijktijdig betrekken;
Dat het aldus zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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1° DESKUNDIGENONDERZOEK
BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE
DESKUNDIGE - GRENZEN - OVERDRACHT
VAN RECHTSMACHT - OPENBARE ORDE.

2o OPENBARE ORDE -

BURGERLIJKE
ZAKEN - OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE GRENZEN OVERDRACHT VAN RECHTSMACHT.

3° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - OPDRACHT
VAN DE DESKUNDIGE - GRENZEN - OVERDRACHT VAN RECHTSMACHT - OPENBARE
ORDE.

4° DESKUNDIGENONDERZOEK
BURGERLIJKE ZAKEN ONDERWERP
OVERDRACHT VAN RECHTSMACHT.

5° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - BEVOEGDHEDEN VAN DE VONNISGERECHTEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - AAN DE DESKUNDIGE
GEGEVEN OPDRACHT - OVERDRACHT VAN
RECHTSMACHT.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hoger beroep toelaatbaar verklaart, beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verklaart dit arrest bindend voor de N.V. Algemene Verzekeringsmaatschappij voor de Middenstand en voor de N.V. De Luikse
Verzekering; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
11 september 1992 - 1e kamer- Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h.
Farrier - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Btitzler en De Gryse.

1°, 2° en 3° Het bepaalde in art. 11, eer-

ste lid, Ger. W. volgens hetwelk de
rechter zijn rechtsmacht niet kan overdragen en dus aan een deskundige
geen andere opdracht kan geven dan
vaststellingen te doen of een technisch
advies uit te brengen, raakt de openbare orde.
4° en 5° Het deskundigenonderzoek mag
enkel vaststellingen of een technisch
advies betreffen; de rechter die aan de
deskundige opdracht geeft zijn advies
uit te brengen over de gegrondheid
van de vordering zelf, verantwoordt
zijn beslissing niet naar recht (1}.
(Artt. 11, eerste lid, en 962 Ger.W.)

(1) Cass., 12 dec. 1985, A.R. nr. 7373 (A.C.,
1985-86, nr. 254); zie Cass., 7 mei 1987, A.R. nr.
5392 (ibid., 1986-87, nr. 523).
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(LONNIAUX-VIRTON N.V. T. JACMIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9311)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 28 juni 1989 en 23
januari 1991 door het Arbeidshof te
Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 11, 962 en 963 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van 28 juni 1989, alvorens over de grond van de zaak uitspraak te doen, de heer Andre Fumal als
deskundige aanwijst met de opdracht
« in een met redenen omkleed verslag te
zeggen : - wat het statuut van (verweerder) was, - of (eiseres) aan (verweerder) het loon heeft betaald dat in de toepasselijke collectieve overeenkomst is
bepaald en, in voorkomend geval, welke
achterstallige bedragen zij nog dient te
betalen, - of (verweerder) een bezwaar
heeft ingediend teneinde het loon te
doen aanpassen en of (eiseres) dat heeft
geweigerd, - of (eiseres) tijdens de periode van tewerkstelling van (verweerder) het vakantiegeld en de eindejaarspremie heeft betaald, - of (eiseres) (verweerders) loon voor de maand 1988 heeft
betaald, - of (eiseres) (verweerder) het
voordeel van de dienstwagen heeft antnomen, - allemaal gegevens die nuttig
zouden zijn voor de oplossing van het geschil »; het arrest van 23 januari 1991
erop heeft gewezen dat « het hof een
boekhouder heeft aangewezen, inzonderheid om de rekening tussen de partijen
op te maken », en vervolgens het deskundigenverslag volgt en op grond daarvan eiseres veroordeelt om aan verweerder het bedrag van 1.313.992 frank achterstallig loon te betalen en het bedrag
van 1.174.509 frank als schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke intrest vanaf 30 september 1988 en met de
kosten,
terwijl de rechter, hoewel hij op 8rond
van artikel 962 van het Gerechtelijk Wethoek, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, een of meer deskundigen
kan gelasten vaststellingen te doen of
een technisch advies te geven, daarentegen naar luid van artikel 11 van hetzelfde wetboek, zijn rechtsmacht niet kan
overdragen aan die deskundigen en,
overeenkomstig artikel 963 van hetzelfde
wetboek, het voorwerp van hun opdracht
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nauwkeurig moet omschrijven; het arbeidshof, door de deskundige te gelasten
« de rekening tussen de partijen op te
maken » en daartoe inzonderheid « te
zeggen » wat verweerders statuut was,
welke collectieve overeenkomst « toepasselijk » was op de verhouding tussen de
partijen, of een bezwaar was ingediend
en afgewezen, of eiseres aan verweerder
het voordeel van een dienstwagen heeft
geweigerd, zich niet ertoe heeft beperkt
de aangewezen deskundige te gelasten
vaststelling te doen of een technisch advies te geven, maar hem de opdracht
heeft toevertrouwd advies te geven over
de gegrondheid van de eigenlijke verdering; het arrest van 28 juni 1989, dat een
dergelijke opdracht geeft aan de deskundige, en het arrest van 23 januari 1991,
dat op de besluiten van de deskundige
steunt, bijgevolg de artikelen 11, 962 en
963 van het Gerechtelijk Wetboek schenden:
Over de door verweerder opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid
hierin bestaande dat het middel
nieuw is:
Overwegende dat het middel het
arbeidshof verwijt dat het, door zijn
arresten van 28 juni 1989 en 23 januari 1991, zijn rechtsmacht heeft
overgedragen, nu het de deskundige
gelast een advies te geven over de
gegrondheid van de eigenlijke vordering en eiseres op grand van dat
advies tot het betalen van achterstallig loon en schadevergoeding
veroordeelt;
Overwegende dat artikel 11, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de rechter zijn
rechtsmacht niet kan overdragen,
van openbare orde is;
Overwegende dat het tot staving
van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerd middel, dat
gegrond is op wettelijke bepalingen
die de openbare orde raken, ontvankelijk is zelfs als het niet aan de
appelrechter is voorgelegd en deze
evenmin daarover op eigen initiatief
heeft beslist;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
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Over het middel :
Overwegende dat het arrest van
28 juni 1989 de deskundige de in het

middel weergegeven opdracht geeft
en dat het arrest van 23 januari
1991 op grond van de beoordelingen
van de deskundige beslist dat eiseres aan verweerder achterstallig
loon en schadevergoeding moet betalen;

.

Overwegende dat het arbeidshof
door de deskundige te gelasten te
« zeggen ( ...) wat (verweerders) statuut was », zich niet ertoe heeft beperkt de deskundige te gelasten
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven, maar hem de
opdracht heeft gegeven een advies
te geven over de gegrondheid van
de vordering; dat het vervolgens uitspraak heeft gedaan over het bodemgeschil met overname van dat
advies;
Dat de arresten de artikelen 11 en
962 van het Gerechtelijk Wetboek
schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten van 28 juni 1989 en
23 januari 1991; 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 zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
14 september 1992 - 3• kamer- Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal Advocaten: mrs.
Draps en De Bruyn.
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3•

KAMER -

14 september 1992

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN - VERKIESBAARHEID - PLAATS - TEWERKSTELL!NG IN DE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID
WAAR DE KANDIDAAT WORDT VOORGEDRAGEN.

Om verkiesbaar te zijn voor de ondernemingsraad of het veiligheidscomite
van een van de technische bedrijfseenheden die ressorteren onder dezelfde
juridische entiteit, moet de kandidaat
tewerkgesteld zijn in de technische bedrijfseenheid waarin hij wordt voorgedragen (1). (Art. 14, § 1, tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, b, 1,
tweede lid, 1°, wet van 10 juni 1952.)
(" ETABL!SSEMENTS DELHA!ZE FRERES ET CIE
LE LION » N.V. T. BOND DER TECHNIC!, BED!ENDEN EN KADERS VAN BELGIE E.A.}
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9328)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 mei 1991 door de
Arbeidsrechtbank te Namen gewezen;
Over het middel: schending van artikel 14, § 1, tweede lid, 1°, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, zoals gewijzigd bij
artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978 en bij artikel
154 van de wet van 22 januari 1985, 19,
eerste lid, 3°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, zoals gewijzigd bij artikel
3, b, van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, 1, § 4, b, 1, tweede lid,
1°, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
(1) Zie noot J.F.L., Cass., 8 jan. 1990, A.R.
nr. 8600 (A.C., 1990-91, nr. 275); zie evenwel P.
VAN DER VORST,

lntmduction au droit social,

II,

Brussel, 5• dr., 1989-1990/2, blz. 113 en 114; G.
BEAUTHIER, « Les elections sociales, chronique
de jurisprudence », 1986-1987, J.T.T., 1988, blz.
57, nr. 32.
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werknemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, zoals
gewijzigd bij artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, 1, § 4, b-bis, van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, zoals gewijzigd bij artikel
9, § 9, b, van het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978 en 2 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1990 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
doordat het bestreden vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Namen de vorderingen van eiseres tot nietigverklaring van
de kandidaturen van de verweerders nrs.
7 tot 20 ontvankelijk maar ongegrond
verklaart, op grond dat : « de eisende
partijen hun vorderingen hierop doen
steunen dat die kandidaten aileen in de
eenheid van Brabant en niet in de andere technische bedrijfseenheden zijn tewerkgesteld en dus niet voorkomen op
de kiezerslijsten van die laatstgenoemde
eenheden; ingevolge artikel 19, eerste lid,
3°, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven en artikel 1, § 4, b-bis, 3°, van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen, een werknemer, om als afgevaardigde van het
personeel verkiesbaar te zijn, sedert ten
minste zes maanden tewerkgesteld moet
zijn in de juridische entiteit waaronder
de onderneming ressorteert of in de
technische bedrijfseenheid die gevormd
wordt door verscheidene juridische entiteiten; de voorwaarden inzake verkiesbaarheid beperkend zijn opgesomd in de
wet (zie Piron en Denis : Les conseils
d'entreprises et les comites de securite et
d'hygi!'me, p. 181); uit die bepaling geenszins volgt dat een kandidaat, om verkiesbaar te zijn, moet behoren tot de technische bedrijfseenheid waarin hij zich
kandidaat stelt (cfr. A.R. Bergen, 30
maart 1987, J.T.T., 1987, p. 458) of waarin
hij moet ingeschreven zijn op de kiezerslijsten van die eenheid (A.R. Bergen, 4
mei 1971, J.T.T., 1971, p. 113); de wetgever aileen maar heeft gewild dat de kandidaat sedert ten minste zes maanden in
de juridische entiteit en niet in de onderneming is tewerkgesteld ten einde een
overgang van een eenheid naar een andere de dag v66r de sociale verkiezingen
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onmogelijk te maken; de rechtbank niet
kan oordelen of het, voor de goede werking van de paritaire organen, opportuun
is dat de afgevaardigden tewerkgesteld
zijn in de eenheid waar ze hun mandaat
uitoefenen en dat ze er slechts een mandaat uitoefenen; immers, hoewel het valgens de artikelen 19, derde lid, van de
wet van 20 september 1948 en 1, § 4,
b-bis, derde lid, van de wet van 10 juni
1952 verboden is zich op meer dan een
lijst kandidaat te stellen, dit verbod aldus moet worden verstaan dat het uitsluitend betrekking heeft op kandidaturen op lijsten die door verschilende
representatieve werknemersorganisaties
zijn voorgedragen »,
terwijl, een werknemer moet worden
voorgedragen in de technische bedrijfseenheid waarin hij is tewerkgesteld; de
gehele wetgeving betreffende de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en de ondernemingsraden is vastgesteld op basis van
de onderneming als technische bedrijfseenheid waartoe de kiezer en de kandidaat bij de verkiezingen behoren; de artikelen, 14, § 1, tweede lid, 1°, van de
wet van 20 september 1948 en 1, § 4, b,
1., tweede lid, 1° van de wet van 10 juni
1952 de onderneming omschrijven als de
technische bedrijfseenheid, bepaald op
grond van de economische en sociale criteria; de onderneming ook voor het opsteilen van de kiezerslijsten moet worden omschreven als de technische bedrijfseenheid; de artikelen 19, eerste lid,
3°, van de wet van 20 september 1948 en
1, § 4, b-bis, 3°, van de wet van 10 juni
1952 die, om verkiesbaar te zijn, als
voorwaarde stellen dat de werknemers
sedert ten minste zes maanden tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit
waaronder de onderneming ressorteert
of in de technische bedrijfseenheid die
gevormd wordt door verscheidene juridische entiteiten, slechts betrekking hebben op de ancienniteit die de werknemer
in de onderneming als juridische entiteit
moet hebben en niet betekenen dat het
voldoende is dat de werknemer in de juridische entiteit en niet in de technische
bedrijfseenheid is tewerkgesteld op het
moment van de verkiezing om in
laatstgenoemde eenheid verkiesbaar te
zijn; bedoelde bepalingen dus samen vereisen dat de kandidaat ten minste zes
maanden ancienniteit in de juridische
entiteit heeft en dat hij wordt voorgedragen in de technische bedrijfseenheid
waartoe hij behoort; het vonnis derhalve,
door te beslissen dat een werknemer
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niet moet behoren tot de technische bedrijfseenheid waarin hij zich kandidaat
stelt voor de ondernemingsraad en voor
het comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing, de in het middel aangewezen bepalingen schendt :
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ondernemingsraad of bij het comite
voor veiligheid en gezondheid van
een
technische
bedrijfseenheid
waarin ze niet zijn tewerkgesteld;
Dat het bestreden vonnis, door
daarover anders te beslissen, de in
het middel aangewezen wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat de artikelen 19,
eerste lid, van de wet van 20 september 1948 en 1, § 4, b-bis van de
wet van 10 juni 1952, waarin de algemene voorwaarden voor de verkiesbaarheid van de afgevaardigden
van het personeel worden vastgesteld, geen betrekking hebben op de
Om die redenen, vernietigt het bevraag of, als aan die voorwaarden is
streden vonnis; beveelt dat van dit
voldaan, een werknemer voor de o~
arrest melding zal worden gemaakt
dernemingsraden en voor de comrop de kant van het vernietigde vontes voor veiligheid en gezondheid ' nis; houdt de kosten aan en laat de
kandidaat kan zijn in technische bebeslissing daaromtrent aan de feidrijfseenheden waarin hij niet is tetenrechter over; verwijst de zaak
werkgesteld;
naar de Arbeidsrechtbank te Hoei.
Overwegende dat de artikelen 14,
14 september 1992 - 3e kamer - Voor§ 1, tweede lid, 1°, van de wet van 20
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
september 1948 en 1, § 4, b, 1, twee- Verslaggever: de h. Verheyden- Gede lid, 1°, van de wet van 10 juni
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
1952 bepalen dat de technische beadvocaat-generaal - Advocaten : mrs.
drijfseenheid wordt bepaald op
Verbist en Draps.
grond van de economische en sociale criteria en dat in geval van twijfel de sociale criteria primeren;
Dat het belang en, in voorkomend geval, het overwicht van de
sociale criteria bij de omschrijving
van de technische bedrijfseenheid
impliceren dat de kandidaten behoren tot de technische bedrijfseenheid waarvan ze het personeel willen vertegenwoordigen;
Dat met name uit artikel 21, § 2,
zesde lid, en § 10, 2° en 3°, van de
wet van 20 september 1948 en de
daarmee overeenstemmende bepalingen van de wet van 10 juni 1952
blijkt dat de wetgever de uitoefening van een mandaat van afgevaardigde van het personeel van een
technische bedrijfseenheid heeft willen verbinden aan de tewerkstelling
van die afgevaardigde in dezelfde
eenheid;
Dat daaruit volgt dat de kandidaten niet kunnen worden voorgedragen bij de verkiezing van de afgevaardigden van het personeel bij de
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1° BEWIJS -

BURGERL!JKE ZAKEN - BEKENTENIS - MISKENNING VAN EEN BEKENTENIS UIT EEN AKTE VAN DE RECHTSPLEGING - OPENBARE ORDE.

2° OPENBARE ORDE -

BEKENTENIS BURGERL!JKE ZAKEN - MISKENNING VAN
EEN BEKENTENIS UIT EEN AKTE VAN DE
RECHTSPLEGING - OPENBARE ORDE.

1° en 2° De open bare orde wordt niet
aangetast wanneer, in burgerlijke zaken, de door een der partijen in een
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ak_te van de rechtspleging gedane bekentenis wordt miskend (1). (Artt. 1354
en 1356 B.W.)
(VAN BUGGENHOUT E.A. T. MR. LIBERT Q.Q. E.A.)

(A.R. nr. 9356)
14 september 1992 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Gerard.

Nr. 608

1° en 2° De appelrechter is krachtens de
artt. 774, tweede lid, en 1042 Ger. W.
verplicht de heropening van de debatten te bevelen, alvorens de vordering
geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op
grand van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval
of niet-ontvankelijkheid, of van enige
andere exceptie die de partijen voor
hem niet hadden ingeroepen (1); die
bepalingen alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden geschonden door het arrest dat de
Rechterlijke Macht ambtshalve onbevoegd verklaart zonder de partijen de
gelegenheid te hebben gegeven om
hun opmerkingen dienaangaande naar
voren te brengen v66r de sluiting der
debatten of zonder dienaangaande de
heropening van de debatten te hebben
bevolen.
3° Cassatie van het dictum van de be-

streden beslissing leidt tot vernietiging
van een ander dictum dat daarvan het
gevolg is (2).
Nr. 608
(GERARD
T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN C.V.)

3• KAMER - 14 september 1992
ARREST ( vertaling)

1° VONNISSEN EN ARRESTEN-

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OM DE HEROPENING
VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN - EXCEPTIE
VAN ONBEVOEGDHEID - BESLISSING WAARBIJ DE RECHTER DE RECHTERLIJKE MACHT
AMBTSHALVE ONBEVOEGD VERKLAART.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER OM DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN- EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID BESLISSING WAARBIJ DE
RECHTER DE RECHTERLIJKE MACHT AMBTSHALVE ONBEVOEGD VERKLAART.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- BURGERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING
VAN HET DICTUM VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG.

Noot arrest nr. 607 :
(1) Cass., 17 mei 1923 (Bull. en Pas., 1923, I,
biz. 316); 11 feb. 1942 (ibid., 1942, I, 39); zie
Cass., 15 juni 1989,A.R. nr. F 994 F (A.C.,
1988-89, nr. 606); DE PAGE, Traite elementaire,
III, 3• uitg., Brussel, 1967, nrs. 737 en 1031, A.

(A.R. nr. 9360)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1990
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 774, tweede lid, 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de vordering tot betaling van de forfaitaire vergoeding die, in geval van
schending van artikel 4 van de op 19 fe(1) Cass., 8 jan. 1988, A.R. nr. 5268 (A.C.,
1987-88, nr. 277); zie Cass., 22 dec. 1986, A.R.
nr. 5384 (ibid., 1986-87, nr. 248); « Het ambt
van de rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding ''• plecht. openingsrede van proc.-gen.
Krings v66r het Hof van 1 sept. 1983, A.C.,
1983-84, nrs. 37 en 38.
(2) Cass., 15 jan. 1990, A.R. nr. 6898 (A.C.,
1989-90, nr. 298); zie Cass., 16 april 1970 (ibid.,
1970, biz. 753.)
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bruari 1979 door het Paritaire Comite
van het verzekeringswezen gesloten collectieve arbeidsovereenkomst (gewijzigd
door dat comite bij beslissing van 8 januari 1980) wordt toegekend krachtens
artikel 6 van die overeenkomst, met wijziging van het vonnis van 22 februari
1989 beslist dat « het arbeidsgerecht (... )
niet bevoegd is om te oordelen of de verbintenissen en procedures, bedoeld in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 al dan niet
zijn nageleefd "•
terwijl overeenkomstig artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, dat krachtens artikel 1042 van genoemd wetboek van toepassing is in hoger beroep, de rechter ambtshalve de
heropening van de debatten moet bevelen, alvorens de vordering af te wijzen,
op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen,
met name de exceptie van onbevoegdheid; uit de voor het arbeidshof neergelegde conclusie niet blijkt dat een van de
partijen heeft aangevoerd dat het hof onbevoegd was om uitspraak te doen over
de vordering gegrond op de artikelen 4
en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979; uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, al evenmin blijkt dat het arbeidshof v66r de sluiting van de debatten de
partijen de gelegenheid heeft gegeven
zich uit te laten over de exceptie van onbevoegdheid die geleid heeft tot de afwijzing van de vordering; het arbeidshof bijgevolg, nu het de op grond van de
artikelen 4 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979
ingestelde vordering tot betaling van vergoeding enkel wegens onbevoegdheid
van het hof afwijst, zonder vooraf de
heropening van de debatten te hebben
bevolen of de partijen de gelegenheid te
hebben gegeven zich daarover uit te laten, de artikelen 774, tweede lid, en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek alsmede
het bovenaan in het middel aangehaalde
algemeen rechtsbeginsel heeft geschonden:

Overwegende dat krachtens artikel 77 4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de rechter ambtshalve de heropening van de debatten
moet bevelen, alvorens de vordering
geheel of ten dele af te wijzen, op
grand van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen, met name op grand van een ex-
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ceptie van onbevoegdheid; dat die
bepaling strekt tot vrijwaring van
het algemeen beginsel van het recht
van verdediging;
Overwegende dat het arrest, bij
de uitspraak over de vordering tot
betaling van de forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 6 van de in
het Paritaire Comite van het verzekeringswezen gesloten en bij het koninklijk besluit van 10 januari 1980
verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 betreffende de vastheid van
betrekking, beslist dat << het arbeidsgerecht niet ( ... ) bevoegd is te oordelen of de verbintenissen en de procedures bedoeld in artikel 4 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van
19 februari 1979 al dan niet zijn nageleefd »;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat een van de partijen de exceptie
van onbevoegdheid van de arbeidsgerechten heeft opgeworpen of dat
het arbeidshof de partijen de gelegenheid heeft gegeven zich uit te laten over de exceptie die heeft geleid
tot de afwijzing van de vordering;
Dat derhalve het arrest de bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel, die in het middel worden aangehaald, schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat cassatie van de
beslissing volgens welke het arbeidsgerecht niet bevoegd is te oordelen of de in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19
februari 1979 bedoelde verbintenissen en procedures zijn nageleefd, de
vernietiging tot gevolg heeft van de
beslissing tot afwijzing van de vordering betreffende de forfaitaire vergoeding die krachtens artikel 6 van
de genoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegekend in
geval van schending van artikel 4,
nu die beslissing gegrond is op de
beslissing waarbij het arbeidsgerecht zich ambtshalve onbevoegd
verklaart;
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Om die redenen, ongeacht het
tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het beslist dat de arbeidsgerechten niet
bevoegd zijn te oordelen of de in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979
bedoelde verbintenissen en procedures zijn nageleefd en het op de artikelen 4 en 6 van die collectieve arbeidsovereenkomst gegronde vordering van eiser tot betaling van
vergoeding afwij st; 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 Luik.
14 september 1992 - 3• kamer- Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
De Bruyn en Geinger.
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kering in de tijd bepaald door de datum
waarop zij is aangegaan (1). (Art. 12
Verzekeringswet.)
(« A.G.-1824 , N.V. T. WINTERTHUR
VERZEKERINGEN, N.V.}

EUROPA

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9392)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1990
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Gelet op de beschikking van 4 mei
1992 van de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de derde kamer
wordt verwezen;
Over het middel: schending van artikel 12 van de wet van 11 juni 1874 betreifende de verzekeringen in het algemeen, vervat in boek I, titel X, van het
Wetboek van Koophandel,
doordat, nu het vaststaat en niet wordt
betwist dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de schadeverwekker,
0. Jacobs voor het litigieuze ongeval zowel ingev~lge de overeenkomst « bijzondere familiale verzekering », die zijn ouders op 7 maart 1973 met ingang op 18
april 1973 bij eiseres hadden afgesloten,
was verzekerd, als ingevolge de verzekering voor onderwijsinstellingen die het
Don Boscocollege op 15 oktober 1962 met
ingang van 1 september 1962 bij verweerster had afgesloten, het arrest heeft
vastgesteld dat « beide verzekeringen de
schadelijke gevolgen van hetzelfde risico
ten voordele van dezelfde personen (Olivier Jacobs en zijn ouders) dekken >>, en
vervolgens verweersters rechtsvordering
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VERZEKERING -

ALGEMENE REGELS SAMENVOEGING VAN VERZEKERINGEN- OPEENVOLGENDE GELIJKAARDIGE VERZEKERINGEN- RANG VAN EEN VERZEKERING IN
DE TIJD - BEPALING.

In geval van verboden samenvoeging
van opeenvolgende gelijkaardige verzekeringen wordt de rang van een verze-

(1) Zie Cass., 18 juni 1953 (Bull. en Pas.,
1953, I, 823) met de noot P.M.; 20 mei 1963
(ibid., 1963, I, 1001); 2 april 1965 (ibid., 1965, I,
830); 25 september 1975 (A.C., 1976, 121); 12
april 1985, A.R. nr. 4575 (ibid., 1985, nr. 477); 8
dec. 1989, A.R. nr. 6163 (ibid., 1989-90, nr. 231);
R. CARTON dE TOURNAI en P. VANDER MEERSCH,
" Assurances terrestres (Contrat en general) >>,
R.P.D.B., Bijv. III, nrs. 55 en 274 tot 283, en
" Assurances terrestres (Contrats particuliers) >>, ibid., nrs. 557 tot 559 en 800 tot 802;
P. DEMOULIN, " Observations onder rechtb. van
kooph. Gent 15 oktober 1966 >>, R.G.A.R., 1967,
7790; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de
droit commercial, IV, Brussel, 1965, nrs. 2434,
2477 tot 2479 en 2527.
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strekkende tot veroordeling van eiseres
ten voordele van 0. Jacobs en zijn burin de betaling van het bedrag van
gerrechtelijk aansprakelijke ouders pas
163.000 frank (zijnde het bedrag dat verin 1973 is aangegaan; het arrest dat de
volgorde van de dagtekening van beide
weerster aan de getroffene heeft betaald),
polissen afwijst, respectievelijk 1962 voor
vermeerderd met de compensatoire en
verweerster en 1973 voor eiseres, en vermoratoire intrest, aanneemt en haar akvangt door een andere volgorde, te wete verleent van haar voor de toekomst
ten de datum waarop de hoedanigheid
gemaakte voorbehoud, op grond dat
van verzekerde is verworven, om, met
« niet wordt betwist dat Olivier Jacobs in
toepassing van artikel 12 van de wet van
1975 de lessen aan het Don Bosco-college
11 juni 1874 betreffende de verzekerinis beginnen volgen; dat hij voordien niet
gen in het algemeen, de gegrondheid van
de hoedanigheid van verzekerde heeft
verweersters rechtsvordering tegen eisekunnen verkrijgen ingevolge het beding
res te verantwoorden, de in het middel
ten voordele van derden in de verzekeaangewezen wetsbepaling schendt :
ringspolis die het Don Bosco-college bij
(verweerster) heeft afgesloten; dat hij
Overwegende dat naar luid van
daarentegen, aangezien hij sedert zijn
artikel 12 van de Verzekeringswet,
geboorte bij zijn ouders woonde, als dus« de verzekerde zaken waarvan de
danig de hoedanigheid van verzekerde
bezat ingevolge de polis van bijzondere
gehele waarde door een eerste verfamiliale verzekering die zijn vader bij
zekering is gedekt, niet meer het
(eiseres) op 18 april 1973 had afgesloten;
voorwerp kunnen uitmaken van een
dat daaruit volgt dat het schadegeval,
nieuwe verzekering tegen dezelfde
dat aan Olivier Jacobs te wijten is, norrisico's, ten voordele van dezelfde
malerwijze ten laste van (eiseres) zou
persoon; wanneer door de eerste
dienen te vallen, met toepassing van arovereenkomst niet de gehele waarde
tikel 12 van de wet van 11 juni 1874, aanis verzekerd, staan de verzekeraars
gezien de bijzondere familiale verzekering de eerste was om het risico te
die de volgende contracten hebben
dekken "•
getekend in voor het meerdere, in
terwijl, naar luid van artikel 12 van de
de volgorde van de dagtekening van
wet van 11 juni 1874 betreffende de verde contracten; alle verzekeringen
zekeringen in het algemeen, dat van toedie dezelfde dag zijn aangegaan,
passing is op de verzekering van de burworden geacht gelijktijdtig te zijn »;
gerrechtelijke aansprakelijkheid voor
schade aan derden, « de verzekerde zaOverwegende dat uit die wetsbeken waarvan de gehele waarde door een
paling volgt dat, enerzijds, wanneer
eerste verzekering is gedekt, niet meer
twee verzekeringen dezelfde schadehet voorwerp kunnen uitmaken van een
lijke gevolgen dekken, de tweede
nieuwe verzekering tegen dezelfde risigeen uitwerking kan hebben en dat,
co's, ten voordele van dezelfde persoon.
anderzijds,
de voorrang van een verWanneer door de eerste overeenkomst
zekering wordt bepaald door de daniet de gehele waarde is verzekerd,
tum waarop zij is aangegaan;
staan de verzekeraars die de volgende
contracten hebben getekend in voor het
Overwegende dat het arrest vastmeerdere, in de volgorde van de dagtekestelt dat de ouders van Olivier J aning van de contracten. Aile verzekerincobs, de schadeverwekker, in 1973
gen die dezelfde dag zijn aangegaan,
een verzekering familiale aanspraworden geacht gelijktijdig te zijn »; de
kelijkheid hadden afgesloten bij de
wetgever de rangorde van de ancienniteit van verschillende opeenvolgende vernaamloze vennootschap Groep A.G.
zekeringen heeft willen vaststellen door
van 1830, in wier rechten eiseres is
de data van de polissen, dat wil zeggen
getreden;
de volgorde waarin de verzekeraars zich
tot dekking van het risico hebben verDat uit het regelmatig overgelegbonden, ongeacht het ogenblik waarop ' de stuk blijkt dat de onderwijsinhet risico werkelijk wordt gedekt; het te
stelling waar het ongeval is gedezen vaststaat en niet wordt betwist dat
beurd, de burgerrechtelijke aanspraverweersters verbintenis ten voordele
kelijkheid van de leerlingen en hun
van de huidige en toekomstige leerlingen
ouders bij overeenkomst afgesloten
van het Don Bosco-college in 1962 is aanin 1962 had verzekerd bij de naamgegaan, terwijl verbintenis van eiseres
1
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loze vennootschap Eendracht en
Voorzorg, in wier rechten verweerster is getreden;
Dat het arrest, door eiseres te veroordelen in de terugbetaling aan
verweerster van het bedrag van de
vergoedingen die aan de getroffene
zijn betaald ten gevolge van het
schadegeval dat door Olivier Jacobs
is veroorzaakt, op grond dat, aangezien laatstgenoemde pas in 1975
leerling is geworden van de bij verweerster verzekerde instelling, « de
bijzondere familiale verzekering de
eerste (was) om het risico te dekken », voornoemd artikel12 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.
14 september 1992 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Dassesse en De Bruyn.

Nr. 610

LAND VAN HERKOMST
VERPLICHTINGEN
VAN DE WERKELIJKE DIENST- TOEPASSING
VAN DE VREEMDE WET.

2° VREEMDE WET -

DIENSTPLICHT UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MO·
RELE GROND - INGESCHREVENE DIE BELG
IS GEWORDEN - DIENST VOLBRACHT IN ZIJN
LAND VAN HERKOMST - VERPLICHTINGEN
VAN DE WERKELIJKE DIENST- TOEPASSING
VAN DE VREEMDE WET.

3° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND VRIJLATING - INGESCHREVENE DIE BELG IS
GEWORDEN - DIENST VOLBRACHT IN ZIJN
LAND VAN HERKOMST- BEGRIP.

1o en 2° De verplichtingen van de werkelijke dienst waaraan de ingeschrevene
die Belg is geworden en die vrijlating
op morele grand vraagt op basis van
art. 12, § 1, 8°, Dienstplichtwet, in zijn
land van herkomst moet hebben voldaan, worden bepaald door de wet van
dat land (1}.

3° De werkelijke dienst, aan de verplich-

tingen waarvan de ingeschrevene die
Belg is geworden en die vrijlating op
morele grand vraagt op basis van art.
12, § 1, SO, Dienstplichtwet, in zijn land
van herlwmst moet hebben voldaan, is
de effectief vervulde werkelijke dienst
(2).
(GUETTAT)

(A.R. nr. M 569 F)

Nr. 610
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1° DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJ·
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND VRIJLATING - INGESCHREVENE DIE BELG IS
GEWORDEN - DIENST VOLBRACHT IN ZIJN

14 september 1992 - ae kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claise, Brussel.

(1) Zie ARCQ, J., Commentaire des lois suz· la
milice, Brussel, 1980, nr. 173.

(2) Cass., 25 feb. 1991, A.R. nr. M 535 F
(A.C., 1990-91, nr. 346).
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DOUANE EN ACCIJNZEN -

DOORVOER
VAN GOEDEREN- INVOERRECHTEN- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANGEVER.

De douane-expediteur die een aangifte
voor communautair douanevervoer ·
heeft gedaan ten aanzien waarvan de
vere.iste douaneformaliteiten zijn vervuld, is, in de regel, jegens het Bestuur van Douane en Accijnzen, aansprakelijk voor het betalen van de
invoerrechten wegens het loutere feit
dat de in doorvoer aangegeven koopwaren niet zijn wederuitgevoerd ge. weest, zulks afgezien van welk bedrog
of overtreding van de Strafwet dan
oak, en welke oak de oorzaak weze
van de niet-wederuitvoer. (Artt. 118 en
135 Douane en Accijnzenwet, artt. 11
en 13 E.E.G.-verordening 222/77, betreffende het communautair douanevervoer, van 13 dec. 1976.) (1)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN E.A.
T. SCHIPPER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 4298)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1990 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat, minister van FinancH~n,
Douane en Accijnzen, vervolgende
partij:
A. In zovere de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat de substantiiHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
(1) Zie : Cass., 17 sept. 1953 .(A.C., 1954, 4);
15 mei 1984, A.R. nr. 8194 (1b1d., 1983-84, nr.
524).
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
vordering van eiser tot het betalen
van ontdoken rechten :
Over het middel: schending van de artikelen 13, 17 en 26 van de verordening
(E.E.G. 222177) van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen,
van 13 december 1976 betreffende het
communautaire douanevervoer (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 38 van 9 februari 1977), en van
de artikelen 135 en 257, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
18 juli 1977 bevestigd bij de wet van 6 juli 1978,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat de verweerders worden vervolgd om de aangifte tot verzending T 1
nr. 2000 717 niet binnen de wettelijk gestelde termijn te hebben wederovergelegd voorzien van de vereiste zuiveringsvermeldingen, en dat het geen twijfel
kan lijden dat door de verantwoordelijke
personen van de firma voor dewelke
tweede verweerder als douane-expediteur is opgetreden sluikinvoer werd verricht, oordeelt dat « het onderzoek niet
heeft aangetoond dat (verweerster of een
van haar aangestelden) deelgenomen
heeft aan de sluikinvoer die door de
dienst der douane wordt vastgesteld; dat
zelfs blijkt dat beklaagde niet op de
hoogte was of zelfs kon zijn van deze
frauduleuze praktijken »,en daaromtrent
verder overweegt: « dat, enerzijds, een
strafbaar verzuim steeds een fout of
minstens een schuld vanwege de wetsovertreder veronderstelt en dat, anderzijds, niet is bewezen dat (eerste verweerder) wist of zelfs kon weten dat de
opdrachtgever (...) zich aan sluikinvoer
overleverde; dat er voor (eerste verweerder) geen enkele reden was om te veronderstellen dat de opdrachtgever te kwader trouw was of van plan was aan
sluikinvoer te doen; dat (eerste verweerder) gehandeld heeft zoals elk normaal
douane-expediteur zou doen, maar dat
het strafbaar gedrag van zijn klant die
zijn opdrachthebber heeft verschalkt,
aanleiding heeft gegeven tot een onoverwinnelijke dwaling; dat de bewering van
het Bestuur dat artikel 135 A.W.D.A. te
dezen niet van toepassing zou zijn omdat
de (opdrachtgever) in staat van faillissement verkeert en de enige beheerder
overleden is, niet opgaat; dat (eerste verweerder) terecht aanvoert dat het be-
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stuur hier bijkomende voorwaarden van
verhaalsmogelijkheid toevoegt aan de
wettelijke bepalingen; dat het Bestuur,
op grand van het cassatie-arrest van 17
september 1953 aanvoert dat zelfs ingeval van toepasing van artikel 135
A.W.DA. de beklaagde en de civielrechtelijke partij gehouden zijn tot betaling
van de ontdoken rechten; dat echter in
het bedoelde geval de douane-expediteur
een conventionele verplichting had aangegaan t.a.v. het Bestuur waaruit de verplichtingen tot vereffening van deze
rechten volgde, maar dat te dezen nooit
sprake is geweest van enige conventionere verplichting zodat deze verplichting
op een dergelijke grand niet kan worden
gebaseerd »,
terwijl, (... )
tweede onderdeel, de regeling omschreven in artikel 135 van de algemene
wet inzake douane en accijnzen toepassing kan vinden voor de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de douane-expediteur, maar hem niet kan vrijstellen van
zijn persoonlijke aansprakelijkheid als
schuldenaar van de douanerechten en
derhalve van de betaling van de ontdoken rechten, zodat het arrest slechts met
miskenning van de werkelijke betekenis
van deze wetsbepaling, bij bevestiging
van het vonnis van de eerste rechter, de
tegen de verweerders ingestelde vordering tot betaling der ontdoken rechten
heeft kunnen ongegrond verklaren
(schending van artikel 135 van de algemene wet inzake douane en accijnzen) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat naar luid van
artikel 118 van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 gecoi:irdineerde
wetten betreffende de douane en accijnzen, de doorvoer geschiedt op risico van de aangever en enkel wordt
voltrokken geacht wanneer de goederen op het vreemd grondgebied
zijn aangekomen of de zeetolkring
hebben overschreden;
Overwegende dat krachtens artikel 11 van de E.E.G.-verordening
van de Raad van 13 december 1976
betreffende communautair douanevervoer, de aangever die een aangifte voor communautair douanevervoer ten aanzien waarvan de vereis-
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te douaneformaliteiten zijn vervuld,
heeft gedaan, zich daardoor tegenover de bevoegde autoriteiten verplicht tot het op regelmatige wijze
verrichten van het douanevervoer;
dat de aangever krachtens artikel 13
van zelfde verordening verplicht is
de goederen binnen de gestelde termijn ongeschonden aan het kantoor
van bestemming aan te brengen en
de bepalingen na te leVEin betreffende de regeling van communautair
douanevervoer;
Overwegende dat de aangever, te
dezen de douane-expediteur, in de
regel, jegens het bevoegde beheer
voor het betalen van de invoerrechten aansprakelijk blijft wegens het
louter feit dat de in doorvoer aangegeven koopwaren niet zijn wederuitgevoerd geweest, zulks afgezien van
welk bedrog of overtreding van de
strafwet ook en welke ook de oorzaak weze van de niet-wederuitvoer;
Dat het onderdeel gegrond is;
II. Op de voorziening van de Belgische Staat, minister van Economische Zaken, burgerlijke partij :
Overwegende dat het middel gegrond is om de redenen vermeld in
het antwoord op het middel van de
Belgische Staat, minister van Financien;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de vordering van de
Belgische Staat, minister van Financien, Douane en Accijnzen als vervolgende partij tot betaling van de
ontdoken rechten en van de Belgische Staat, minister van Economische Zaken, als burgerlijke partij;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; laat de helft van de kosten
van de voorziening van de Belgische
Staat, minister van Financien, ten
laste van eiser en veroordeelt de
verweerders in de overige kosten
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van beide voorzieningen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
15 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert, Houtekier en Van
Ommeslaghe.
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BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BANKBREUK- EENVOUDIGE BANKBREUK - HANDELAAR - BEGRIP.

Met het woord « handelaar » in art. 574,
4°, W.Kh. wordt een « gefailleerde » bedoeld zoals vermeld in art. 440, W.Kh.,
d. w.z. een persoon die al de voorwaarden vervuld om door de rechtbank van
koophandel in staat van faillissement
te worden verklaard (1).
(VEREECKEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5379)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Marc
Vereecken:
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 179 en 180 van de ge(1) Zie Cass., 20 dec. 1983, A.R. nr. 8051
(A.C., 1983-84, nr. 214).

1111

coi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen die hoek I, titel IX, van
het Wetboek van Koophandel vormen,
437, 440, 442, meer in het bijzonder lid 2,
574, 4°, en 577, dit laatste artikel zoals
vervangen bij artikel 22 van de wet van
17 juli 1975, waarvan de Nederlandse
tekst opnieuw werd vastgesteld bij artikel 13 van de wet van 1 juli 1983, van
hoek III van het Wetboek van Koophandel, zoals vastgesteld bij de Faillissementswet van 18 april 1851, 15, 21, 22, 23
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, 489 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser uit hoofde van de tenlasteleggingen BI a, BII a2,
BII, b, CI b, CII a, DI, DII en CI a, veroordeelt tot een gevangenisstraf van 1
j aar en tot een geldboete van 1.000
frank, na vermeerdering met de opdeciemen gebracht op 60.000 frank, na te hebben geoordeeld dat de verjaring opzichtens de beklaagden De Proost en Vereecken geldig werd gestuit door de
beschikking tot mededeling van de onderzoeksrechter van 17 maart 1988, nu
de eerste rechter terecht als uitgangspunt voor de verjaring van de strafvordering de datum van het faillietverklarend
vonnis heeft aangehouden, zijnde 6 juni
1985, omdat deze datum overeenstemt
met het echte verlies aan kredietwaardigheid,
terwijl,
derde onderdeel, de verjaring begint te
lopen zodra het misdrijf waarop zij betrekking heeft is voltooid, met dien verstande dat, zo diverse feiten werden gepleegd die alle de uiting vormen van
eenzelfde misdadig opzet, de verjaring
slechts begint te lopen vanaf het laatste
feit, voor zover er tussen de feiten onderling inmiddels geen tijdspanne is verlopen die gelijk is aan de verjaringstermijn. Te dezen door het hof van beroep
als vertrekpunt de datum van 6 juni 1985
wordt vooropgesteld, zijnde de datum,
overeenstemmende met het verlies aan
kredietwaardigheid van de vennootschap. Zulks inhoudt dat naar het oordeel van het hof van beroep het misdrijf
van bankbreuk, waarvoor eiser werd vervolgd, eerst op laatstgenoemde datum
zou zijn voltooid. Ret hof van beroep het
vertrekpunt der verjaring inderdaad uitdrukkelijk in verband brengt met het
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staat van faillissement eerst op 6 juni
misdrijf van bankbreuk, zoals kan worden afgeleid uit de overweging dat de
1985 bestond (schending van artikel 97
strafvordering ter zake de bankbreuk onvan de Grondwet) :
afhankelijk is van elke faillissementsverWat het derde onderdeel betreft :
klaring. Enerzijds, uit de omschrijving
der tenlasteleggingen, zoals zij bewezen
Overwegende dat krachtens artiwerden verklaard, evenwel blijkt dat de
kel 437 van het Wetboek van Koopdiverse tenlasteleggingen van eenvoudihandel iedere koopman die ophoudt
ge en bedrieglijke bankbreuk zich alle,
te betalen en waarvan het krediet
met uitsluiting van de tenlastelegging
aan het wankelen is, in staat van
BII b, situeerden tussen 12 april 1976 en
faillissement
is;
21 december 1984, waaruit volgt dat de
misdrijven blijkbaar werden aangezien
Overwegende dat het wankelen
als voltooid op laatstgenoemde datum.
van het krediet eng samenhangt
Anderzijds uit de overwegingen van het
van de staking van betaling, die imbestreden arrest blijkt dat eiser met inmers het gevolg is van een gebrek
gang van 11 maart 1985 geen zaakvoeraan krediet;
der meer was van de P.V.B.A. StudiebuOverwegende dat artikel 440 van
reau 0. De Koninckx en derhalve niet
het Wetboek van Koophandel bemeer wegens bankbreuk voor feiten na
paalt : Ieder gefailleerde is verplicht,
voormelde datum kon worden vervolgd,
zodat het arrest op grand van de gedane
binnen de drie dagen nadat hij
feitelijke vaststellingen, dewelke de staat
heeft opgehouden te betalen, daarvan faillissement der beide vennootvan aangifte te doen ter griffie
schappen ten laatste einde december
van de rechtbank van koophandel
1984 situeerden, het misdrijf van bankvan zijn woonplaats. De dag waarop
breuk een ogenblikkelijk misdrijf zijnde,
hij heeft opgehouden te betalen
niet wettig kon beslissen dat de staat
wordt in de drie dagen begrepen;
van faillissement eerst op laatstgenoemde datum voorhanden was en de verjaring derhalve slechts vanaf dat ogenblik
Overwegende dat krachtens artibegan te !open, zonder vast te stellen dat
kel
574, 4", van het Wetboek van
zich tussen het ogenblik waarop naar
Koophandel kan worden schuldig
het oordeel van het hof van beroep aanverklaard aan eenvoudige bankgifte van ophouden te betalen had moeten worden gedaan en 6 juni 1985, minbreuk, elke handelaar die zich in
"t"n" t.ussen 11 maart 1985 en 6 juni ' een van de volgende gevallen belli85 nieuwe feiten voordeden waardoor
vindt: (...) 4°. Indien hij, binnen de
het misdrijf van bankbreuk werd voortbij artikel 440 bepaalde termijn, de
gezet (schending van de artikelen 437,
aangifte niet heeft gedaan dat hij
440, 442, meer in het bijzonder lid 2, 574,
opgehouden heeft te betalen;
4", en 577 van het boek III van het WetOverwegende dat uit het in hun
hoek van Koophandel, zoals vastgesteld
bij de Faillissementswet van 18 april
context lezen van voornoemde wets1851, 179 en 180 van de gecoi:irdineerde
bepalingen blijkt dat met het woord
wetten op de handelsvennootschappen,
« handelaar » in artikel 574, 4°, been 15, 21, 22 en 23 van de wet van 17
doeld wordt een « gefailleerde » zoapril 1878 houdende de voorafgaande tials vermeld in artikel 440, dit wil
tel van het Wetboek van Strafvordering),
zeggen een persoon die al de voorminstens door een tegenstrijdigheid in
waarden vervult om door de rechtde redenen is aangetast, wanneer het,
bank in staat van faillissement te
enerzijds, met overname van de motieven van de eerste rechter, oordeelt dat
worden verklaard;
de datum van faillissement ten aanzien
van de NV Studiebureau 0. De Koninckx op 28 november 1984 diende beOverwegende dat de appelrechters
paald en voorts oordeelt dat ten aanzien
(... ) oordelen, eensdeels, rlat de &taat
van de P V B.A Studiebureau 0 De Kovan failliss·;·ment van de bedoeldc
nmckx - West Vlaanderen het onvermovennootschappen tot stand kwam op
gen e"mde 1984 reeds was bewerkt en dede data vermeld m voornoemde teze met name op 6 december 1984 s1tu
lastleggingen, anderdeels, dat d1e
eert, doch, anderzi:Jds, stelt dat de echte

Nr. 613

HOF VAN CASSATIE

zelfde staat van faillissement slechts
ontstond op 6 juni 1985 en die datum aanwijzen als de dag waarop de
verjaringstermijn
een
aanvang
neemt;
Overwegende dat het arrest dientengevolge tegenstrijdig is;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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1° en 2° Art. 195, tweede lid, Sv. houdt
niet in dat voor iedere opgelegde straf
of maatregel de maat met een verschillende motivering moet worden verantwoord.
{BABYLON)
ARREST

(A.R. nr. 5585)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1991 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Om die redenen, ongeacht de overige onderdelen en middelen door
de eisers aangevoerd en die niet tot
cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
op de strafvordering tegen Marc
Vereecken en Victor De Proost; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.
15 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. Du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Geinger en Dassesse.

Overwegende dat de artikelen 195,
tweede lid, en 211 van het Wetboek
van Strafvordering de verplichting
opleggen voor elke uitgesproken
straf of maatregel de maat te rechtvaardigen;
Dat die wetsbepalingen evenwel
niet inhouden dat voor iedere opgelegde straf of maatregel de maat
met een verschilende motivering
moet worden verantwoord;
Overwegende dat de appelrechters
te dezen de strafmaat zowel met betrekking tot de uitgesproken hoofdgevangenisstraf als met betrekking
tot de uitgesproken geldboete naar
recht verantwoorden met de in het
middel aangehaalde motivering;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 613
2e KAMER - 15 september 1992

1° STRAF -

ALLERLEI -

STRAFMAAT

MOTIVERING

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN
MOTIVERING VAN DE STRAFMAAT

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens
afdelingsvoorzitter Gelijklwdend~
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat mr R Bohez

Gent

'
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Nr. 614
2•

KA:\1ER -

15 september 1992

1° MISDRIJF-

EENHEID VAN OPZET- DEFINITIEVE VRIJSPRAAK - NIEUWE VERVOLGINGEN.

2° SPELEN

EN WEDDENSCHAPPEN

LOTERIJ - VERRICHTI:"'G BESTEMD OM
Wl:"'ST TE VERSCHAFFEN - BEGRIP.

1° De strafrechter hoeft niet te onderzoeken of vroegere feiten waarvoor de beklaagde definitief was vrijgesproken,
en feiten waarvoor hij thans is vervolgd, door eenheid van opzet verbonden zijn (1).

2° Door « verrichtingen die bestemd zijn
om winst te verschaffen door het lot »
dient te worden begrepen iedere verrichting die de hoop wekt op een mogelijke winst door middel van het lot;
het is niet vereist dat door de deelnemer aan de loterij een inzet zou zijn
gedaan of dat voor hem enig risico van
verlies zou bestaan (2).
(VAN DE VANNET)
ARREST

(A.R. nr. 5618)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1991 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 65
van het Strafwetboek en miskenning van
(1) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 8743 (A.C.,
1984-85, nr. 332); 1 maart 1988, A.R. nr. 1587
(ibid., 1987-88, nr. 398); J. KnL, « Over de eenheid van misdadig opzet >>, R. W., 1978-79,
545-606.
(2) Cass., 23 j"n. 1911 (Pas., 1911, I, 95); de
conclusie van adv.;gen. JA"iSSE"iS de BISTHOVE!'l
bij Cass., 24 sept. 1987, ibid., 1988, I, nr. 54;
RIGAUX en TaoussE, Les crimes de les delits du
Code penal, IV, 561; A DE NACW, Initiation au
droit penal special, nr. 278; de noot van D.
RYELA:'\DT in J L.M.B., 1990, 391
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het algemeen rechtsbeginsel betreffende
het gezag van het rechterlijk gewijsde
op de strafvordering,
doordat het hof van beroep, door overneming van de motieven van het beroepen vonnis, oordeelt: « Ten onrechte beroept (eiser) zich inzake op het gezag
van gewijsde van het arrest van 23 september 1987 van de 7• kamer van het
Hof van Beroep te Antwerpen. Het hof
heeft zich uiteraard enkel uitgesproken
over de feiten welke in het kader van
dat rechtsgeding ten laste van beklaagde
werden gelegd, deze feiten zich situerend
tussen 1 januari 1980 en 27 februari
1982. Aan deze uitspraak een algemene
draagwijdte toekennen zoals beklaagde
doet houdt juist een miskenning in van
de principes van het gezag van gewijsde », en vaststelt dat de feiten « zich hebben voortgezet met hetzelfde opzet van
24 september 1987 tot laatst op 14 september 1988 »,

terwijl, spijts het feit dat, luidens de
bewoordingen van de tenlastelegging, eiser slechts werd vervolgd wegens het
plegen van strafbare feiten tussen 24
september 1987 en 14 september 1988, uit
de gegevens van het strafdossier blijkt
dat aan de oorsprong van de vervolging
van eiser een klacht ligt van 9 april 1987
vanwege Mr. Pierre Valmy de Longueville die de « Diamantmailing » van het
postorderbedrijf, waarvan eiser directeur
is, had ontvangen; het hof van beroep,
aangezien door eiser in conclusie werd
aangevoerd en in het arrest geenszins
werd tegengesproken dat de nieuwe feiten identiek zijn aan de feiten waarvan
eiser door het in kracht van gewijsde getreden arrest van 24 september 1987 van
de zevende kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen werd vrijgesproken,
diende na te gaan, niet enkel of de tussen 24 september 1987 en 14 september
1988 gepleegde feiten, doch ook of de
v66r 24 september 1987 gepleegde feiten onder meer deze vervat in de klacht
van 9 april 1987, onderling en in samenhang met laatstbedoelde na die datum
gepleegde feiten, verbonden zijn door
eenzelfde opzet en, derhalve, strafrechtelijk, een enkel misdrijf of een enkele
reeks van misdrijven opleveren; in deze
laatste veronderstelling het hof van beroep, ten gevolge van het gezag van het
gewijsde dat aan het vrijsprekend arrest
van 24 september 1987 toekomt en dat
de strafvordering heeft doen vervallen,
niet bevoegd was te beslissen of eiser
zich al dan . niet schuldig he eft gemaakt
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aan de hem thans ten laste gelegde feiten, zodat het hof van beroep, door voormelde overwegingen, het door het Hof
uit te oefenen wettigheidstoezicht op de
getroffen beslissing onmogelijk maakt
(schending van artikel 97 van de Grandwet), minstens deze beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van artikel 65 van het Strafwetboek en miskenning van het hierboven vermeld algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat het beginsel van
het gewijsde verhindert dat, na een
vroegere veroordeling wegens bepaalde feiten, een nieuwe veroordeling zou worden uitgesproken ter zake van andere feiten waarvan de
rechter vaststelt dat ze door eenheid
van opzet verbonden zijn met de
reeds vroeger bestrafte feiten en
derhalve een collectief misdrijf opleveren; dat echter omgekeerd een
vroegere vrijspraak wegens een bepaald feit niet tot gevolg heeft dat
later voor andere feiten geen veroordeling zou kunnen worden uitgesproken, nu in zodanig geval geen
sprake kan zijn van een collectief
misdrijf;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de omstandigheid dat eiser bij arrest van 23 september 1987 was vrijgesproken wegens bepaalde feiten
van inrichten van niet wettelijk toegelaten loterijen - beslissing die inhoudt dat hij zich niet schuldig had
gemaakt aan de hem ten laste gelegde misdrijven - niet tot gevolg
heeft dat de strafvordering wegens
andere identieke feiten waarvoor hij
thans vervolgd is zou zijn vervallen;
Overwegende dat de appelrechters
derhalve niet hoefden te onderzoeken of de vroegere feiten waarvoor
eiser definitief was vrijgesproken en
de feiten waarvoor hij thans is vervolgd door eenheid van opzet verbonden zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 301, 302 van het Strafwetboek en 1 van de wet van 31 december 1851 op de loterijen,
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doordat het hof van beroep de schuldigverklaring van eiser steunt op de
gronden : « dat het gegeven dat bij " (predrawn) Sweepstake " - eventueel niet
strijdig met de eerlijke handelspraktijken zoals in overhavige zaak geen toezending van loten gebeurt met betrekking tot een toekomstige trekking maar
slechts zogenaamde certificaten met betrekking tot een trekking dewelke reeds
plaatsvond worden toegezonden, geen afbreuk doet aan het gegeven dat de betrokken praktijk, zoals oak uiteengezet
door (eiser) in beroepsconclusies, aan de
constitutieve elementen van artikel 301
van het Strafwetboek voldoet en een niet
toegelaten loterij uitmaakt inspelende op
de goklust van het publiek en van de weze het door het lot vooraf aangewezen
winnende deelnemer die hoopt een voordeel (welk dan oak) te bekomen; (... ) dat
de deelname van de bestemmeling bestaat van zodra deze zijn deelnamebewijs terugzendt weze het om te informeren of hij gewonnen heeft >> en op de
overgenomen motieven van de eerste
rechter : " De interpretatie van de strafwet dient gezocht te worden in woordenboeken van de Nederlandse taal zoals
deze thans worden opgesteld, noch in
boekhoudkundige terminologie, doch in
de juridisch technische betekenis die de
wetgever oorspronkelijk bij het ontstaan
van de wet (31 december 1951, thans artikel 301 en volgende van het Strafwetboek} hieraan gegeven heeft. De bedoeling van de wetgever heeft zonder de
minste twijfel de loterij op zich als middel aan banden willen leggen zonder onderscheid te maken of achter het middel
loterij al dan niet frauduleuze intentie
schuilging. Het sociaal gevaar dat van
" de loterij ' uitging of kon uitgaan, gevaar dat overigens nag steeds bestaat,
wenste de wetgever duidelijk te bestrijden. Het opwekken van de goklust bestrijden, dat is de diepere zin van de
wet. Het feit dat deze nobele bedoeling
gepaard ging met een inrichten van een
soort staatsmonopolie gaat uiteraard aan
de rechtbank evenmin voorbij. Alleszins
dient zonder de minste twijfel abstractie
gemaakt te worden van de al dan niet
eerlijke intentie van beklaagde, die overigens door het openbaar ministerie niet
in twijfel wordt getrokken, en van de
moraliteit van de feiten in de zin van
momenteel in de bevolking levend als
vrij algemeen maatschappelijk aanvaard.
Uit de formulering van de wet en uit de
voorbereidende werkzaamheden blijkt de
algemene draagwijdte van de wet. Zij vi-
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seert alle verrichtingen die beantwoorden aan de overige criteria genoemd in
artikel 301 van het Strafwetboek. Onder
de formulering " die het publiek aangeboden worden " dient verstaan te worden
dat alleen verrichtingen met een openbaar karakter onder toepassing van de
wet vailen, en niet die bijvoorbeeld in familiekring georganiseerd worden. Meer
dient onder deze zinsnede niet verstaan
te worden. De formulering " en die bestemd zijn om winst te verschaffen" kan
niet getoetst worden aan de boekhoudkundige term winst die duidt op een
meerwaarde, batig saldo na analyse van
aile credit en debetposten (benefice),
maar dient verstaan te worden in zijn algemene betekenis verkregen voordeel.
Het is dan ook ten onrechte dat beklaagde stelt dat voor de toepassing van artikel 301 van het Strafwetboek een aanbod
ten bezwarende titel zou moeten bestaan
of de mogelijkheid van enig verlies. Tevergeefs zal men in de strafwet naar deze begrippen zoeken. Tenslotte is de betekenis van "door middel van lot", "par
!a voie du sort", duidelijk en wordt door
beklaagde als zodanig niet bestreden.
Beklaagde voert echter wel aan dat terzake de lottrekking op voorhand is geschied, zodat er geen aanbod meer zou
zijn in de zin van de wet. Ook deze interpretatie is onjuist en !outer gebaseerd op
een verkeerd begrip van de zinswending
"die het publiek aangeboden worden",
"offertes au public". Het volstaat hier
te verwijzen naar de uiteenzetting hierboven verricht. De wetgever heeft het
opwekken van de goklust als sociaal gevaarlijk fenomeen aan banden willen
leggen. In casu is de trekking, welke gebeurt op basis van "het lot", "!a voie du
sort", op voorhand verricht doch de deelnemers aan wie een deelnemingsbiljet
wordt aangeboden hebben uiteraard
geen kennis van de uitslag van de trekking. Er wordt beroep gedaan op hun
spelinstinct door het opwekken van de
hoop op een winst verschaft door middel
van het lot. Dat is precies hetgeen de
strafwet strafbaar stelt en het ogenblik
van de trekking speelt hierbij geen rol.
Dit is evident zo vermits anders het voor
de organisator van de sweepstake eenvoudiger zou zijn enkel de gelukkige
winnaars aan te schrijven om hen te
melden dat zij een prijs gewonnen hebben en onmiddellijk te vermelden welke
deze prijs is >>,
terwijl naar luid van artikel 301 van
het Strafwetboek als loterijen worden
beschouwd aile verrichtingen die het pu-
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bliek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door
het lot; een wettelijke term waarvan in
de wet geen omschrijving werd gegeven,
in beginsel dient uitgelegd en begrepen
volgens de gebruikelijke betekenis ervan
en de term « winst >> aldus noodzakelijk
een inzet ten bezwarende titel veronderstelt, bij onstentenis waarvan er geen
sprake kan zijn van « gokken >> of het opwekken van enige << goklust >> en derhalve evenmin van een verarming van de
deelnemer aan de sweepstake, die de
wetgever, bij de invoering van het verbod van voormelde loterijen, precies
heeft willen bestrijden, zodat het hof van
beroep, door eisers veroordeling o.m.
hierop te steunen dat, volgens de << juridisch-technische betekenis >> die de wetgever aan de in artikel 301 van het Strafwetboek gebruikte termen heeft verleend, de formulering « en die bestemd
zijn om winst te verschaffen >> enkel
duidt op << verkregen voordeel >>, in tegensteiling tot de gebruikelijke betekenis
van de boekhoudkundige term << winst >>,
en de sweepstake alsdus eveneens de
goklust opwekt, nu beroep wordt gedaan
op het spelinstinct door het opwekken
van de hoop op een winst verschaft door
middel van het lot, het arrest niet naar
recht verantwoordt (schending van de in
het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat door << verrichtingen die bestemd zijn om winst te
verschaffen door het lot » dient te
worden begrepen iedere verrichting
die de hoop wekt op een mogelijke
winst door middel van het lot; dat
niet is vereist dat door de deelnemer aan de loterij een inzet zou zijn
gedaan of dat er voor hem enig risico van verlies zou bestaan;
Dat het middel faalt naar recht;
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.
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15 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Biitzler.

Over het eerste en het tweede middel:

1

Nr. 615
2e
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BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEOORDELINGSVRIJHEID- K.B. TOT VASTSTELLING VAN DE
BIJZONDERE BEWIJSMIDDELEN - BEWIJSREGELS VAN HET GEMEEN RECHT.

De omstandigheid dat de Koning ten tijde van het gerechtelijk onderzoek nag
geen gebruik heeft gemaakt van de
hem bij de wet verleende bevoegdheid
om a.m. de wijze en de voorwaarden
van monsterneming en analysemethode te regelen, belet niet dat de overtredingen van die wet kunnen worden opgespoord, vastgesteld en bewezen overeenkomstig de regelen van het gemeen
recht (1).
(CORNETTE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5913)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1991 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Diana
Cornette : Gelet op de voor eiseres
ingediende memorie waarvan een
door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan
onderhavig arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;

(1) Cass., 10 april 1979 (A.C., 1978-79, 953).
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Overwegende dat, naar luid van
artikel 7 van de wet van 15 juli 1985
betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale of met
anti-hormonale werking, de Koning
de wijze en de voorwaarden van
monsterneming, de analysemethoden, het tarief van de analyses en
de voorwaarden inzake erkenning
en werking van de analyselaboratoria kan vaststellen;
Overwegende dat de omstandigheid dat de Koning, ten tijde van
het tegen eiseres gevoerde gerechtelijk onderzoek, nog geen gebruik
had gemaakt van de hem bij vermelde wetsbepaling verleende bevoegdheid niet belet dat de overtredingen van de wet van 15 juli 1985
konden worden opgespoord, vastgesteld en bewezen overeenkomstig de
regelen van het gemeen recht;
Overwegende dat de rechter, wanneer de wet zoals te dezen geen bijzondere bepalingen bevat met be- -trekking tot het nemen van monsters en de analyse ervan, op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde beoordeelt van alle gegevens
desbetreffend die hun regelmatig
zijn overgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren;
Overwegende dat door de middelen niet wordt betwist dat eiseres
kennis heeft kunnen nemen van alle
bewijselementen die tegen haar
werden ingebracht - waaronder begrepen de gegevens betreffende de
monterneming en de analyse ervan
door de onderzoeksrechter aangestelde deskundige - en evenmin
wordt aangevoerd dat zij daarover
geen tegenspraak zou hebben kunnen voeren;
Overwegende dat de appelrechters, door te oordelen dat de monsterneming en de analyse van de
monsters « volgens de regels van de
kunst gebeurde en onder toezicht en
leiding van bekwame deskundigen
regelmatig door de onderzoeksrechter aangesteld >> en door op grond
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van onder meer die gegevens te beslissen dat de aan eiseres ten laste
gelegde feiten bewezen zijn, noch
het recht van verdediging van eiseres noch de bewijsregelen in strafzaken miskennen;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Nr. 616

(AXA BELGIUM N.V. T. SANSTERRE)

(A.R. nr. 9808)
16 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever:
mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Demasse, Nijvel.

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
15 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. G. Soete,
Brugge.

Nr. 617
2e KAMER - 16 september 1992

1° VONNISSEN
Nr. 616

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE DEBATTEN
- VERPLICHTING VAN DE RECHTER - RECHT
VAN VERDEDIGING.

2e KAMER - 16 september 1992

2° RECHT
VOORZIENING IN CASSATIE -

AFSTAND STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - AFSTAND DOOR EEN
ADVOCAAT - GELDIGHEID - VEREISTEN.

Het Hof slaat geen acht op de afstand
van een door de burgerlijke partij ingestelde voorziening, wanneer die atstand is gedaan door een advocaat die
geen advocaat is bij het Hoi van Cassatie en evenmin houder is van een
bijzondere volmacht, wanneer die atstand gelijkstaat met afstand van
rechtsvordering (1). (Art. 6 wet 1 feb.
1961.)

(1) Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3424 (A.C.,
1989-90, nr. 199); m.b.t. de afstand van een
door het Bestuur van Financien, vervolgende
partij, ingestelde voorziening, zie Cass., 20 mei
1992, A.R. nr. 9699 (ibid., 1991-92, nr. 946).

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VERZOEK TOT HEROPENING
VAN DE DEBATTEN - VERPLICHTING VAN DE
RECHTER.

1° en 2° De rechter beoordeelt, in strafza-

ken, weliswaar op onaantastbare wijze
de noodzaak of de raadzaamheid van
een gevraagde heropening van de debatten, maar zijn beslissing dienaangaande moet uit zijn vonnis blijken; het recht van verdediging wordt
geschonden wanneer uit de rechterJijke beslissing niet blijkt dat de rechter over het verzoek tot heropening
van de debatten uitspraak gedaan
heeft (1).

(1) Zie Cass., 28 feb. 1989, A.R. nr. 2800
(A.C., 1988-89, nr. 366); 19 feb. 1991, A.R. nr.
4176 (ibid., 1990-91, nr. 331); 13 nov. 1991, A.R.
nr. 9326, en 2 juni 1992, A.R. nr. 6649 (ibid.,
1991-92, nrs. 141 en 518).
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(GREGOIRE T. DOUMONT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9881)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 maart 1992 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank, te Namen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over de middelen, door eiser aangevoerd in de memorie waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat op de terechtzitting
van de correctionele rechtbank van
18 februari 1992 de debatten voor
gesloten zijn verklaard en de dag
voor uitspraak van het vonnis is
vastgesteld op 17 maart 1992; dat op
16 maart 1992 bij de appelrechters
een verzoek tot heropening van de
debatten is ingediend waaraan een
stuk ter staving van dat verzoek
was gehecht;
Overwegende dat in strafzaken de
rechter bij wie de zaak aanhangig is
op onaantastbare wijze de opportuniteit van het verzoek tot heropening van de debatten beoordeelt; dat
de beslissing dienaangaande evenwei moet blijken uit zijn vonnis;
Overwegende dat te dezen uit de
beslissing volgens welke de correctionele rechtbank << alle na de sluiting van de debatten neergelegde
stukken » weert niet blijkt dat zij
uitspraak heeft gedaan over eisers
verzoek tot heropening van de debatten;
Overwegende dat bijgevolg het
recht van verdediging is geschonden;
Dat, in zoverre, de door eiser aangevoerde grieven gegrond zijn;
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Om die redenen, ongeacht de overige middelen van eiser die niet
kunnen leiden tot cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde vonnis; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
16 september 1992 - ze kamer - Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever:
de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael - Advocaat:
mr. F. Demol, Luik.

Nr. 618

ze

KAMER -

16 september 1992

1° CASSATIEMIDDELEN -

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

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELING - TE VERMELDEN
WETSBEPALINGEN.

1° Wanneer wegens verschillende misdrijven, een enkele straf is uitgesproken, is ontvankelijk de vordering tot
vernietiging van de op de strafvordering gewezen beslissing, als zij gegrond is op een middel dat slechts op
een van die misdrijven betrekking
heeft ofschoon de straf naar recht verantwoord blijft door een ander misdrijf, wanneer uit de motivering van
de bestreden beslissing blijkt dat de
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uitgesproken straf minder zwaar zou
zijn geweest indien de rechter het misdrijf waarop het middel betrekking
heeft, niet bewezen had verklaard (1).
(Artt. 411 en 414 Sv.)
2° Wil een veroordeling op de strafvorde-

ring naar recht met redenen zijn omkleed, dan is vereist dat, ofwel in de
eigen redengeving, ofwel door verwijzing naar de beroepen beslissing, met
name opgave wordt verstrekt van de
wetsbepalingen waarin de bestanddelen van het tegen de beklaagde bewezen verklaarde misdrijf zijn omschreven (2). (Art. 97 Gw.)
(ISUFOVIC T. JACQUEMART)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 150)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 juni 1992 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel, aangevoerd in de memarie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht:

Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op de telastleggingen van handel in verdovende
m.iddelen en dat de enige, tegen eiser uitgesproken gevangenisstraf
van vijf jaar naar recht verantwoord
is door het te zijnen laste bewezen
verklaarde misdrijf van heling;
Overwegende evenwel dat blijkt
uit het arrest, meer bepaald uit de
overweging << dat bij de bepaling van
de aard en de maat van de op te leggen straf rekening moet worden gehouden met .,. het reele en aanhou(1) Zie Cass., 17 juni 1992, A.R. nr. 9660
(A.C., 1991-92, nr. 543); zie ook Cass., 6 feb.
1985, A.R. nr. 3784 (ibid., 1984-85, nr. 338).
(2) Cass., 27 april 1988, A.R. nr. 6691 (A.C.,
1987-88, nr. 521); zie Cass., 3 dec. 1991, A.R. nr.
5227 (ibid., 1991-92, nr. 179).

Nr. 618

dende gevaar dat (eiser) voor andere betekent door het verstrekken
van verdovende middelen », dat de
opgelegde straf minder zwaar zou
zijn geweest, indien het hof van beroep de telastleggingen van het verstrekken van hero'ine onder bezwarende titel aan anderen niet bewezen had ver klaard;
Overwegende dat een beslissing
waarbij een veroordeling op de
strafvordering uitgesproken wordt,
pas naar recht met redenen is omkleed, wanneer hetzij in de eigen redengeving, hetzij door verwijzing
naar de beroepen beslissing, de
wetsbepalingen worden aangegeven
waarin de bestanddelen van het tegen de beklaagde bewezen verklaarde misdrijf worden vermeld;
Overwegende dat noch het arrest,
noch het vonnis waarnaar het verwijst, melding maakt van de wetsbepalingen waarin de bestanddelen
worden omschreven van de tegen de
eisers bewezen verklaarde misdrijven, met uitzondering van het misdrijf van heling;
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; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
16 september 1992 - 2e kamer- Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever:
de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. A. Servais, Namen.

HOF VAN CASSATIE
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ze KAMER -

16 september 1992

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

HANDHAVING - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING
IN CASSATIE - TERMIJN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING- ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

1oen

zo Het cassatieberoep tegen bet arrest van bet bof van beroep waarbij de
voorlopige bechtenis wordt gebandbaafd moet worden ingesteld uiterlijk
binnen een termijn van vierentwintig
uur die begint te lopen vanaf de dag
waarop het arrest aan verdacbte wordt
betekend (1); derhalve laattijdig, belwudens overmacbt, is het na het verstrijken van die termijn ingestelde cassatieberoep, zelfs als eiser zijn voornemen om zich in cassatie te voorzien te
kennen beeft gegeven binnen de wettelijke termijn, aangezien de wet aan
een dergelijk voornemen geen enkel
gevolg verbindt. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990.)
(HOFFMEISTER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 229)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat luidens artikel
31, § 2, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis,
het cassatieberoep tegen het arrest
van het hof van beroep dat de voorlopige hechtenis handhaaft moet
worden ingesteld uiterlijk binnen
een termijn van vierentwintig uren
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die begint te lopen vanaf de dag
waarop het arrest aan verdachte
wordt betekend;
Overwegende dat het arrest is gewezen op 2 september 1992 en dezelfde dag in de door artikel 31, § 1,
van die wet voorgeschreven vormen
is betekend;
Overwegende dat het door eiser
op vrijdag 4 september ingestelde
cassatieberoep laattijdig en dus niet
ontvankelijk is, ook al zou blijken
uit de akte van voorziening zelf dat
eiser zijn voornemen om zich in cassatie te voorzien heeft kenbaar gemaakt op 3 september 1992; dat de
wet aan een dergelijk voornemen
geen enkel gevolg verbindt en dat
eiser voor het overige geen enkele
omstandigheid aanvoert waaruit zou
kunnen worden afgeleid dat hij in
een geval van overmacht verkeerde;

Om die redenen, ongeacht de middelen, door eiser aangevoerd in een
memorie die op de griffie van het
Hof is ingekomen en geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid
van de voorziening, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard - Verslaggever:
de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van Mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Advocaat: mr. X. Dehant, Namur.

Nr. 620
1e

KAMER -

17 september 1992

1° GENEESKUNDE (1) Cass., 30 okt. 1991, A.R. nr. 9431 (A.C.,
1991-92, nr. 120).

ORDEN ORDE
VAN GENEESHEREN- SANCTIE VAN SCHORSING GEDURENDE TWEE JAAR - TOEPASSELIJKHEID VAN ART. 3 E.V.R.M.
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2° RECHTEN VAN DE MENS

-ART. 3
E.V.R.M. - TUCHTZAKEN - SANCTIE BUITEN
VERHOUDING TOT DE ERNST VAN BET MISDRIJF.

1o en 2° Wanneer een beslissing van een
raad van beroep van de Orde van Geneesheren ten laste van een geneesheer de sanctie uitspreekt van schorsing in het recht de geneeskunde uit
te oefenen gedurende een periode van
twee jaar en de geneesheer, die tegen
die beslissing cassatieberoep heeft ingesteld, in een middel betoogt dat die
sanctie duidelijk buiten verhouding
staat tot de ernst van het hem ten laste gelegde misdrijf en bijgevolg het beginsel van de evenredigheid miskent
dat is vastgelegd in art. 3 E. V.R.M, beslist het Hof dat het middel niet kan
worden aangenomen, als uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de
ten Jaste van eiser uitgesproken
sanctie duidelijk buiten verlwuding
staat tot de ernst van de feiten (1).

Nr. 621

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING ~ DUUR, BEGIN
EN EINDE - GEMEENTEBELASTING - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIETERMIJN VOOR DE AFGIFTE VAN HET VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE OP DE PROVINCIALE GRIFFIE.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatiebemep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad inzake gemeentebelastingen, op
een vordering waarvan de waarde
geen 10.000 frank bedraagt, als het
verzoekschrift tot het Hoi van Cassatie
op de provinciale griffie is ontvangen
na het verstrijken van de termijn van
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 23 dec. 1986; art. 289, tweede
lid, WJ.B.)

(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

(VLEESCHOUWER E.A.
T. GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE)

(A.R. nr. 9411)

ARREST ( vertaling)

17 september 1992 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Nr. 621
1e

KAMER -

17 septemlbc:r 1992

1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

PROVINCIEEN
BELASTINGEN

GEMEENTEBELASTINGEN - BESLISSING VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE - VOORZIENING
IN CASSATIE - TERMIJN.

(A.R. nr. F 1213 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 november 1991
door de bestendige deputatie van de
provincieraad van Brabant gewezen,
uitspraak doende op een bezwaar tegen een gemeentebelasting op de
trottoirbanden en trottoirs die voor
het belastingjaar 1987 ten laste van
de eisers is gelegd en minder bedraagt dan 10.000 frank;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
bestreden beslissing bij ter post
aangetekende brief op 13 december
1991 ter kennis van de eisers is gebracht; dat het verzoekschrift tot het
Hof van Cassatie op 16 maart 1992
op het provinciaal gouvernement
van Brabant is ontvangen, dus buiten de termijn van drie maanden

Noot arrest 620 :

(1) Zie R.P.D.B., Bijv. VII, Convention Europeenne des droits de l'homme, nrs. 243, 251
en 252.

(1) Zie Cass., 10 okt. 1991, A.R. nr. F 1126 F
(A.C., 1991-92, nr. 80), en 12 juni 1992, A.R. nr.
F 1958 N (ibid., 1992-93, nr. 538).

Nr. 622

bepaald bij de artikelen 7, tweede
lid, van de wet van 23 december
1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen en 289,
tweede lid, van het W etboek van de
Inkomstenbelastingen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
17 september 1992 - 1e kamer - Voorzitter en verslAggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal.

Nr. 622
1e
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KAMER -

18 september 1992

1° CASSATIEMIDDELEN

VEREISTE
VERMELDINGEN - BELASTINGZAKEN - VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN - GEWIJZIGDE WETSBEPALING ONTVANKELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING IN CASSAT!E - CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE VERMELDINGEN - VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN - GEW!.JZIGDE WETSBEPALING.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het middel
dat zich beroept op schending van de
gewijzigde tekst van een wetsbepaling,
terwijl de vorige tekst van die bepaling op het geschil toepasselijk is en
de wijziging invloed kan hebben op de
gegmndheid van het middel (1). (Art.
1080 Ger.W.)
(1) Cass., 7 sept. 1987, A.R. nr. 5694 (A.C.,
1987-88, nr 5).

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BUYSE)
ARREST

(A.R. nr. F 1944 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1991 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 18 en 201
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, van artikel 137 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 276, lid 2, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist
dat het akkoord van appellante (toekomstige verweerster) betreffende het
bedrag van het belastingkrediet dat
enerzijds bij het belastbaar roerend inkomen moet worden gevoegd en dat anderzijds te verrekenen is met het bedrag
van de verschuldigde belasting tot stand
gekomen op 14 februari 1986, dit wil zeggen na verloop van de driejarige aanslagtermijn voorzien door artikel 259,
al. 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de administratie niet
meer in staat stelde om eigenmachtig
aanvullende aanslagen te vestigen en dat
artikel 276, al. 2, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen de gedelegeerde
ambtenaar belast met het treffen van de
beslissing evenmin toeliet een ontoereikendheid van de belastbare grondslag
vast te stellen, zodat eiseres (toekomstige verweerster) terecht aanvoert dat de
gedelegeerde ambtenaar artikel 276, al.
2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen heeft geschonden door de belastbare grondslag fictief te verhogen
met het bedrag van het belastingkrediet;
dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan
doordat de inspecteur het belastingkrediet verrekende met de te betalen belasting; dat artikel 137 K.B.-W.I.B. zich niet
verzet tegen een aanrekening van het
belastingkrediet zonder dat dit artikel
enkel vereist dat dit belastingkrediet betrekking zou hebben op inkomsten die
onder de belastbare grondslag zijn opgenomen, dat de roerende inkomsten die
de eiseres (toekomstige verweerster)
heeft geput uit belegde kapitalen in de
belastbare grondslag zijn opgenomen,
da.t artikel B7 K.B.-W.I.B niet vereist dat
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deze roerende inkomsten noodzakelijkerwijze zouden zijn verhoogd met het belastingkrediet opdat een aanrekening
zou kunnen gebeuren; dat in tegenstelling met wat het beheer voorhoudt evenmin kan worden aangenornen dat de opname van het belastingkrediet in de
belastbare grondslag noodzakelijk is
daar het zou gaan om de verrekening
van inherente belastingen, zodat het een
niet zonder het ander kan en dat deze
stelling geen steun vindt in de wet; dat
eiseres ingevolge haar bezwaar niet het
slachtoffer kan zijn van een onjuiste taxatie, dat artikel 276 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen precies tot
doel heeft de directeur te beletten in
het nadeel van de belastingplichtige fouten recht te zetten en dat beide aanslagen dienen herberekend te worden zonder dat bij de vaststelling van de belastbare grondslag rekening wordt gehouden
met het belastingkrediet, maar waarbij
het belastingkrediet wordt aangerekend
op de te betalen belasting,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 137
van het K.B. tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, getroffen in uitvoering van artikel 201 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, beschikt dat het belastingkrediet betreffende inkomsten van delen of van belegde kapitalen, in de mate bepaald in
de artikelen 186 tot 193 en 195 tot 200
van hetzelfde wetboek, met de personenbelasting wordt verrekend voor zover het
betrekking heeft op inkomsten van belegde kapitalen die onder de belastbare
grondslag zijn opgenomen en het begrip
« inkomsten van belegde kapitalen die
onder de belastbare grondslag zijn opgenomen , moet worden gei:nterpreteerd in
samenlezing met de artikelen 6 en 18
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waaruit blijkt dat in de belastinggrondslag moeten worden begrepen : het
netto gei:nde bedrag vermeerderd met de
roerende voorheffing en bovendien met
het belastingkrediet bepaald in artikel
135, § 1, tweede lid, 1°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, zodat in
rechte geen verrekening van het belastingkrediet kan plaats hebben zonder dat
het belastingkrediet effectief in de belastinggrondslag is opgenomen, derwljze
dat het arrest door het tegenovergestelde
te bes!issen, de artikelen 6, 18 en 201
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en mzonderheid artikel 137 van
het K B tot mtvoermg van het Wetboek

Nr. 622

van de Inkomstenbelastingen heeft geschonden,

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 137 van het koninklijk besluit
van 4 maart 1965 tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, het belastingkrediet betreffende inkomsten van aandelen
of delen van belegde kapitalen, in
de mate bepaald in de artikelen 186
tot 193 en 195 tot 200 van het Wet·
boek van de Inkomstenbelastingen,
met de personenbelasting wordt verrekend voor zover het betrekking
heeft op de inkomsten die onder de
belastbare grondslag voor die belasting zijn opgenomen;
Dat het onderdeel betoogt dat uit
de samenhang van dit artikel met
de artikelen 6 en 18 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
volgt
dat
het
belastingkrediet
slechts mag worden verrekend in
zoverre het in de grondslag van de
belastingen is opgenomen;
Overwegende dat het onderdeel in
zoverre het de schending aanvoert
van artikel 18 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, verwijst
naar dit artikel zoals het werd gewijzigd door artikel 35, § 1, 1°, van
de wet van '7 december 1988;
Dat uit de overwegingen van het
arrest volgt dat, gelet op de aanslagjaren, de te dezen toepasselijke
tekst die is van artikel 18, eerste lid,
zoals het luidde alvorens te worden
opgeheven, volgens hetwelk onder
nettobedrag van de inkomsten uit
roerende kapitalen wordt verstaan
het bedrag dat in enigerlei vorm is
ge'ind of verkregen, vermeerderd onder meer met het belastingkrediet
en de werkelijke of fictieve voorheffingen;
Dat het onderdeel dat niet verwijst
naar het te dezen toepasselijk artikel, niet ontvankelijk is;
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Nr. 623

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 september 1992 - 1e kamer- Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Tournicourt,
Brussel.

Nr. 623
3e KAMER - 21 september 1992

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - OPENBAAR ONDERZOEK.

De administratieve formaliteit van het
openbaar onderzoek, voorgeschreven
door de wet van 27 mei 1870, dient niet
te worden vervuld wanneer de onteigening gebeurt met toepassing van de
Onteigeningswet van 26 juli 1962 (1).
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Overwegende dat het vonnis toepassing maakt van de wet van 26 juli 1962; dat de eisers niet betwisten
dat die wet op de litigieuze onteigening toepasselijk is;
Overwegende dat die wet, met afwijking van het gemeenrechtelijk
stelsel, een speciale regeling inhoudt
ter zake van onteigening van onroerende goederen waarvan de inbezitneming door de onteigenende instantie onmiddellijk vereist is; dat
die wet alle fasen van de onteigeningsprocedure regelt, zodat, wanneer zij toepassing vindt, de gemeenrechtelijke administratieve formaliteit van een aan het onteigeningsbesluit voorafgaand openbaar
onderzoek, als voorgeschreven door
de artikelen 3 tot 6 van de wet van
27 mei 1870, niet hoeft te worden
vervuld;
Dat, als de onteigenaar een openbaar onderzoek instelt, hij niet gebonden is door de voorschriften van
de genoemde wet van 27 mei 1870;
Dat het middel, dat kritiek uitoefent op de beslissing dat de voorschriften van de wet van 27 mei
1870 door de onteigenaar werden nageleefd, niet kan worden aangenomen;

(WARROT, CALLAERT T INTERCOlV!lVIUNALE DENDER DURlVIE SCHELDE)
ARREST

(A.R. nr. 7677)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 december 1990 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde;

(1) Cass, 22 maart 1991 A R nr 6597 (.4 C,
1990 91 nr 390)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
21 september 1992 - 3e kamer - Voorzltter de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever de h Verougstraete Geli]klwdende conclusze van de h Lenaerts, procureur-generaal - Advoca
ten mrs De Gryse en Verb1st
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Nr. 624
3e KAMER - 21 september 1992

VERWIJZING NA CASSATIE -

BURGERLIJKE ZAKEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING- RECHTSMACHT VAN DE RECHTER OP
VERWIJZING.

Aan de rechter die kennis neemt van
een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de
verwijzing; die verwijzing is in beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde
beslissing zijn (1).
(BASTIAENS, HEYLEN T. EVERS)
ARREST

(A.R. nr. 7704)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op verwijzing op 3 december 1990 door de R.echtbank van
Eerste Aanleg te Turnhout in hoger
beroep gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 7 juli 1992, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 4 januari 1990 (2);
Overwegende dat het arrest van
het Hof van 4 januari 1990 het vonnis van de R.echtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen van 9 januari
1989 vernietigt « in zoverre het de
eisers veroordeelt tot betaling aan
verweerder van een bedrag van
1.186.500 frank wegens "mingenot,
(1) Cass.,
1990-91, nr.
1979-80, nr.
nr. 467), en
1987-88, nr.

1 feb. 1991, A.R. nr. 6982 (A.C.,
294). Zie Cass., 25 jan. 1980 (A.C.,
314), 13 april 1981 (A.C., 1980-81,
23 juni 1988, A.R. nr. 8083 (A.C.,
662).

(2) Niet gepubliceerd.

Nr. 624

inboedelschade, produktieverlies, verhuisschade en noodzakelijke vaststellingen " en uitspraak doet over de
kosten »;
Overwegende dat aan de rechter
die kennis neemt van een geschil op
verwijzing na gedeeltelijke cassatie,
slechts rechtsmacht toekomt binnen
de grenzen van de verwijzing; dat
die verwijzing in beginsel beperkt is
tot de omvang van de vernietiging,
zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen
die van de vernietigde beslissingen
' het gevolg zijn;
Overwegende dat het vonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen van 9 januari 1989 de eisers veroordeelde << tot betaling aan
(verweerder) hoofdens schade en
mingenot de som van 1.186.500
frank (... ), wijst de vordering in zoverre zij strekt tot betaling van gerechtelijke intresten af als ongegrond »;
Overwegende dat de door het arrest van het Hof van 4 januari 1990
uitgesproken gedeeltelijke vernietiging van het vonnis van 9 januari
1989 niet gold voor de ongegrondverklaring bij dit vonnis van de vordering tot betaling van gerechtelijke
interest op de voor << schade en mingenot » toegekende schadevergoeding van 1.186.500 frank; dat die vordering tot betaling van gerechtelijke
interest in het dictum van het arrest
niet in de vernietiging was begrepen; dat de beslissing over de interest niet onafscheidbaar is en als zodanig geen gevolg is van de beslissing over de voor << schade en
mingenot » gevorderde schadevergoeding;
Overwegende dat de rechtbank,
door de eisers niettemin te veroordelen tot betaling van voormelde gerechtelijke interest, haar rechtsmacht overschrijdt om kennis te
nemen van het geschil tussen partijen binnen de perken waarin dit aan
het verwijzingsgerecht werd onder-
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Nr. 625

worpen, en zodoende de artikelen
577 en 1110 van het Gerechtelijk Wethoek schendt;
Dat het middel gegrond is;

in vreemde munt uitgedrukt bedrag,
om te zetten aan de hoogste koers op
de dag van de betaling, lean de rechter
de beklaagde niet wettig veroordelen
tot een dee] van dat bedrag, om te zetten op basis van de laatste officiele
koers, vastgesteld v66r de dag van de
vordering. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
(SEIFFERT VANDER MERWEDE
T. VAN DOOSSELAERE Q.Q. E.A.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre de eisers
worden veroordeeld tot het betalen
van gerechtelijke interest op het als .
schadevergoeding provisioneel toegekend bedrag van 651.000 frank;
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 Mechelen.
21 september 1992- 3• kamer - Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 625
2•

KAMER -

22 september 1992

RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDERING
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ VAN EEN IN
VREEMDE MUNT AANGEGEVEN BEDRAG OM
TE ZETTEN IN BELGISCHE FRANKEN - TOEKENNING VAN EEN LAGER BEDRAG AAN EEN
ANDERE WISSELKOERS DAN DE GEVORDERDE.

Wanneer de burgerlijke partij tot vergoeding van haar schade de tegenwaarde
in Belgische franken vordert van ee11

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 5452)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1991 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
I. Op de voorziening van Christian
Seiffert van der Merwede :

B. Tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
2. van de verweerster Messina

Ltd.:
Over het middel door eiser gesteld als
volgt : schending van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt meer toe te kennen dan gevorderde
werd, zoals bevestigd in artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing met betrekking tot de
eis van burgerlijke partij Messina Ltd.
oordeelt dat « deze burgerlijke partij in
conclusies en door stukken waarnaar het
Hof verwijst, zich steunend op de bewezen feiten van de tenlasteleggingen, de
schade rechtstreeks veroorzaakt door het
bedrieglijk optreden van beklaagde heeft
bewezen, doch slechts ten belope van
61.469,71 U.S. dollars », dat « derhalve dit
bedrag de schadevergoeding bedraagt
om te zetten in Belgische franken op basis van de laatste officieHe kontante
koers, vastgesteld voor de dag van de
vordering van 24 februari 1986 overeenkomstig artikel 526 (lees : 562) van het
Gerechtelijk Wetboek » (arrest blz. 10,
onderaan) en eiser veroordeelt tot beta-
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ling van een aldus omschreven schadevergoeding, verhoogd met vergoedende
intresten,

terwijl, overeenkomstig artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek hij die door
zijn fout aan een ander schade berokkent, gehouden is deze te vergoeden; het
de benadeelde partij vrij staat schadeloosstelling te vorderen door herstel in
natura of door toekenning van een vervangende geldsom; in laatstgenoemd geval de burgerlijke partij haar aanspraken tot het bekomen van een welbepaalde som vrij kan laten gelden; de rechter
in beginsel de aansprakelijke slechts
kan veroordelen tot betaling van een bepaalde som, uitgedrukt in Belgische
frank; het aan de rechter nochtans niet
verboden is een bepaalde schade in
vreemde munt te waarderen, voor zover
de veroordeling strekt tot betaling van
Belgische franken, naar verhouding tot
de in vreemde munt gewaardeerde schade, in beginsel volgens de hoogste koers
van de dag der betaling; aldus burgerlijke partij Messina Ltd. in haar appelconclusie vorderde (de beklaagde te veroordelen tot betaling ( ... ) van de tegenwaarde in Belgische franken van U.S.
dollar 75.681,41 omgezet in franken aan
de hoogste koers op de dag van de betaling, te vermeerderen met de vergoedende intresten , (appelconclusie blz. 7), zodat het Hof van Beroep te Antwerpen,
door eiser te veroordelen tot betaling
van een in U.s. dollars uitgedrukt bedrag, om te zetten volgens de laatste officiele kontante koers, vastgesteld voor
de dag van de vordering van 24 februari
1986, een andere, en derhalve mogelijk
hogere schadevergoeding toekent dan de
door de burgerlijke partij gevorderde, aldus meer toekennend dan wat gevorderd
was of uitspraak doende over niet gevorderde zaken (schending van het aangehaalde algemeen rechtsbeginsel) en een
bedrag toekent dat de schade mogelijk
overtreft (schending van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat verweerster in
haar appelconclusie van eiser betaling vordert van « de tegenwaarde
in Belgische franken van U.S. dollar
75.681,41 omgezet in franken aan de
hoogste koers op de dag van de betaling, te vermeerderen met vergoedende intresten »;

Nr. 625

Overwegende dat de appelrechters
deze vordering gegrond verklaren
tot beloop van 61.469,71 U.S. dollar,
« om te zetten overeenkomstig artikel 562 van het Gerechtelijk Wethoek en te vermeerderen met de
vergoedende intresten vanaf 18 oktober 1985 tot (8 februari 1991} »;
Overwegende dat het hof van beroep door te beslissen dat de toegekende hoofdsom moet worden omgezet « overeenkomstig artikel 562 van
het Gerechtelijk Wetboek » uitspraak doet over niet gevorderde zaken;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de hoofdsom waartoe de eiser
Seiffert van der Merwede is veroordeeld om aan de verweerster Messina Ltd. te betalen, moet worden omgezet « overeenkomstig artikel 562
van het Gerechtelijk Wetboek »; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; veroordeelt de eiser Seiffert
van der Merwede in vier vijfde van
de kosten van zijn voorziening en
de verweerster Messina Ltd. in het
overige vijfde van die kosten; veroordeelt de eisers Messina Ltd. en
Ebco Ltd. in de kosten van hun
voorzieningen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
22 september 1992 - 2• kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Ferrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal
Advocaten:
mrs. Butzler en De Gryse.
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Nr. 626
Nr. 626
1•

KAMER -

24 september 1992

1° RECHTSMISBRUIK -

BEG RIP.

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELING STRIJDIG
MET EERLIJK HANDELSGEBRUIK - BEGRIP.

1° en 2° De weigering om een verdeler te

bevoorraden kan een rechtsmisbruik
opleveren en gestraft worden als een
handeling die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken; de rechter oordeelt wettig dat een weigering van bevoorrading onrechtmatig is, wanneer
hij erop wijst dat die weigering niet
gegrond is op objectieve criteria, maar
strekt tot uitsluiting van een nieuwe
verdeler wiens vestiging concurrentiegevaar oplevert voor verdelers die
reeds in de geografische nabijheid zijn
gevestigd maar aan wie evenwel geen
enkel recht van alleenverkoop is verleend (1). (Art. 54, Handelspraktijkenwet.)
(« IMPRIMERIE ET JOURNAL LA MEUSE , N.V.
T. FRANCK)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 9395)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1990
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1108, 1109, 1134, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek van recht, schending van artikel 54 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken,
van artikel 7 van het decreet van 2-17
maart 1791 tot afschaffing van het gildewezen, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest erop wijst dat verweerster bij de opening van een nieuwe
boekhandel met een afdeling kranten en
tijdschriften, geen toestemming kreeg
voor het verkopen van het dagblad « La
Meuse >>, dat door eiseres wordt uitgege(1) Zie Cass., 27 juni 1985, A.R. nr. 7211
(A.C., 1984-85, nr. 658).
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ven; dat eiseres haar weigering verantwoordt door te zeggen dat uit een verslag van een van haar inspecteurs blijkt
dat die boekhandel enkel een verplaatsing van de verkoop tot gevolg zou hebben; dat eiseres, na ingebrekestelling
door verweerster op 14 december 1988,
op 19 december 1988 officieel had geantwoord dat zij de gevraagde bevoorrading
niet kon uitvoeren omdat daardoor de
verkoop van de titels in het vestigingsgebied van de boekhandel niet zou stijgen,
doch integendeel het aantal onverkochte
exemplaren ?;OU stijgen wat de exploitatiekosten van eiseres buitenmate zou belasten; en vaststelt dat « de vrees (van eiseres) voor een verplaatsing van de
verkoop zeker terecht is, aangezien is
gebleken dat het aantal onverkochte
exemplaren bij (andere boekhandelaars)
is gestegen ... >>; dat « men zeker begrijpt
dat (eiseres) het aantal onverkochte
exemplaren dat zij terugneemt zoveel
mogelijk wil beperken, aangezien zij
daardoor een verlies lijdt dat haar voortbestaan in het gedrang kan brengen >>;
en dat « de onverkochte exemplaren
(voor eiseres) een aanzienlijke last zijn
die bij depot van kleine aantallen naar
verhouding zwaarder is >>, en vervolgens
beslist dat de weigering van eiseres om
met verweerster een overeenkomst te
sluiten onrechtmatig is en bijgevolg een
handeling uitmaakt die strijdig is met de
eerlijke handelsgebruiken in de zin van
artikel 54 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken; en eiseres bijgevolg, met wijziging van het vonnis a quo, veroordeelt om « de firma
Bellens 50 dagbladen « La Meuse >> van
maandag tot vrijdag en 80 dagbladen
« La Meuse >> elke zaterdag, aan (verweerster) te doen leveren, volgens de gebruikelijke leveringsvoorwaarden van
die dagbladen >>, op grond « dat de bestraffing van een misbruik van economische macht niet tot de bevoegdheid
van de Rechterlijke Macht behoort, maar
dat de beslissing waarbij de bevoorrading van een verdeler wordt geweigerd
een rechtsmisbruik kan uitmaken en gestraft worden als een handeling die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken,
overeenkomstig artikel 54 van de wet betreffende de handelspraktijken, wanneer
die weigering uitgaat van een willekeurige beoordeling die op geheime criteria
berust of van het ontbreken van objectieve criteria die de beslissing om geen
overeenkomst te sluiten kunnen rechtvaardigen >>; dat te dezen, 1. de omstandigheid dat eiseres weigert de hoeveel-
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heid dagbladen te verminderen die zij
aan de verschillende verkooppunten levert, « onder voorwendsel dat (die verkooppunten) nooit dagbladen te kort mogen hebben en dat zij in staat moeten
worden gesteld onvoorziene omstandigheden op te vangen, aangezien de dagelijkse hoeveelheid sterk kan verschillen,
(in strijd is) met de bewering dat de
markt verzadigd is, (want eiseres) zou
haar leveringen aan de andere boekhandels niet op hetzelfde hoge peil van onverkochte exemplaren hebben behouden,
als zij er werkelijk van overtuigd was
geweest dat een stijging van de verkoop
onmogelijk was >>; dat « de juiste oplossing (van het probleem van de omvang
van de onverkochte exemplaren) niet ligt
in een autoritaire beperking van het aantal verkooppunten of in de noodzakelijk
willekeurige uitsluiting van de kandidaat-boekhandelaars, wiens verkoopkwaliteiten niet konden worden beproefd,
maar in een betere aanpassing van de leveringen aan de werkelijke verkoop van
iedere exploitant of nog (... ) in een beding waarbij de terugname van de onverkochte exemplaren wordt beperkt >>; dat
« uitgaande van de vaststelling dat het in
de Luikse regio ondenkbaar is dat een
boekhandel het dagblad " La Meuse"
niet te koop kan aanbieden, waarvan (eiseres) overtuigd is, en van het feit dat
(verweerster) een proefperiode voorstelde tijdens welke (eiseres) de kosten van
eventuele onverkochte exemplaren niet
zou hoeven te dragen, dient te worden
vastgesteld dat de beslissing tot weigering (van eiseres) ongetwijfeld onrechtmatig was »; 2. dat « (eiseres), die in feite
nieuwe concurrentie voor de gevestigde
verdelers wil beletten, zonder dat zij hen
evenwel een recht van alleenverkoop
heeft verleend, handelt op een wijze die
strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken »; dat « (eiseres), zelfs als zij aantoont dat de onverkochte exemplaren
voor haar een aanzienlijke last uitmaken
die bij het depot van kleine aantallen
naar verhouding veel zwaarder is en al
te kategoriek aanvoert dat de vraag niet
rekbaar is, in feite niet verantwoordt dat
zij objectieve criteria, zoals bijvoorbeeld
de kwaliteit van de dienstverleningen
aan de klanten, heeft gehanteerd om aan
(verweerster), die heeft aangetoond dat
zij bekwaam is om zeker een belangrijk
aantal dagbladen te verkopen, de toegang tot de Luikse persmarkt te weigeren >>; ( ...) dat << eiseres), onder voorwendsel van een betere rendabiliteit en een
betere dienstverlening aan het publiek,

Nr. 626

(verweerster) heeft willen uitschakelen
omdat haar vestiging voor dichtbijgelegen verkooppunten het risico op concurrentie deed ontstaan; dat hoegenaamd
niet is aangetoond dat de levering aan
(verweerster) de leveringen aan de andere depots zou vertragen en dat de klanten van de hele buurt onder de vestiging
van (verweerster) zouden lijden >>,

terwijl, derde onderdeel, het recht om
zijn medecontractant te kiezen, en, in
voorkomend geval, om het sluiten van
een overeenkomst te weigeren erkend is
in de artikelen 1108, 1109 en 1134 van
het Burgerlijk Wetboek, waarin het beginsel van de wilsautonomie inzake overeenkomsten is vastgelegd, en in artikel 7
van het in het middel aangewezen decreet van 2-17 maart 1791, dat de vrijheid van handel vastlegt; de weigering
een overeenkomst te sluiten evenwel een
handeling kan uitmaken die strijdig is
met eerlijke handelsgebruiken, in de zin
van artikel 54 van de wet van 14 juli
1971 betreffende de handelspraktijken,
en bijgevolg een rechtsmisbruik, dat een
fout uitmaakt in de zin van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, wanneer het wordt uitgeoefend op
een wijze die de grenzen van de normale
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgzaam persoon overschrijdt; het arrest dat eiseres veroordeelt om de door haar uitgegeven dagbladen te doen leveren a an verweerster,
op grond dat « de juiste oplossing (van
het probleem van de stijging van het
aantal onverkochte exemplaren) niet ligt
in autoritaire beperking van het aantal
verkooppunten of in de noodzakelijk willekeurige uitsluiting van de kandidaatboekhandelaars, wiens verkoopkwaliteiten niet konden worden beproefd, maar
in een betere aanpassing van de levering
aan de werkelijke verkoop van iedere exploitant of nog (... ) in een beding waarbij
de terugname van de onverkochte exemplaren wordt beperkt >>, zonder overigens
vast te stellen dat eiseres haar recht om
het sluiten van een overeenkomst te weigeren, zou hebben uitgeoefend op een
wijze die de grenzen overschrijdt van de
normale uitoefening van dat recht door
een voorzichtig en zorgzaam persoon,
zijn beslissing dat die weigering onrechtmatig is en strijdig met de eerlijke handelsgebruiken niet naar recht verantwoordt; immers de weigering tot verkoop, die volgens de rechter waarbij de
vordering tot staking aanhangig is, niet
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de « juiste oplossing » biedt voor het probleem van de weigerende handelaar, niet
noodzakelijk onrechtmatig is en een fout
in de zin van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, of een met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige
handeling in de zin van artikel 54 van de
wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, uitmaakt; het arrest, door
alleen te zeggen dat de beslissing tot
weigering van eiseres geen « juiste
oplossing » is voor het probleem dat ter
verantwoording van die weigering wordt
aangevoerd, de draagwijdte miskent, 1.
van het recht om het sluiten van een
overeenkomst te weigeren vastgelegd in
de artikelen 1108, 1109 en 1134 van het
Burgerlijk Wetboek (schending van die
wetsbepalingen) en in artikel 7 van het
in het middel aangewezen decreet van
2-17 maart 1791; 2. van het wettelijk begrip rechtsmisbruik (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake rechtsmisbruik); 3. van het wettelijk begrip handeling strijdig met de eerlijke handelsgebruiken (schending van artikel 54 van de
wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken) :
·
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haar vestiging concurrentie kon
opleveren voor nabijgelegen verkooppunten;
Overwegende dat het hof van beroep door die overwegingen noch
het algemeen rechtsbeginsel miskent, noch de in dat onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 september 1992 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ·Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zegt
dat de beslissing om niet te leveren
Nr. 627
aan een verdeler een rechtsmisbruik
kan opleveren en gestraft kan worden als een handeling die strijdig is
1e KAMER - 24 september 1992
met de eerlijke handelsgebruiken in
de zin van artikel 54 van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handels1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GEpraktijken; dat het vervolgens de re- i
SCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT VAN DE AKdenen van zijn beslissing aangeeft
TEN - MISKENNING - BEGRIP.
en erop wijst dat de weigering van ,
eiseres ongetwijfeld onrechtmatig
2° OVEREENKOMST
VERBINDENDE
was en dat zij, nu zij in feite nieuwe i
KRACHT - MISKENNING - BEGRIP.
concurrentie voor de gevestigde verdelers wilde vermijden, zonder dat
1° De bewijskracht van een akte wordt
zij hen alleenverkoop had gewaar- .
door de rechter miskend wanneer deze
aan de akte een uitlegging geeft die
borgd, een houding heeft aangeno- '
met de bewoordingen ervan niet te
men die strijdig is met de eerlijke
verenigen is (1). (Artt. 1319, 1320 en
handelsgebruiken, dat zij in feite
1322 B.W.)
niet aantoont dat zij te dezen objectieve criteria, zoals bijvoorbeeld
de dienstverlening aan de klanten,
(1) Cass., 10 jan. 1990, A.R. nr. 7774 (A.C.,
heeft gehanteerd en dat zij verweer1989-90, nr. 287) met de verwijzingen in voetster heeft willen uitsluiten omdat
noot 1.
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2° De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet
miskend wanneer hij met verwijzing
naar de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijeil veeleer dan naar de
letterlijke zin van de bewoordingen,
aan de overeenkomst de gevolgen toekent die deze te goeder trouw ten uitvoer gebrachte overeenkomst volgens
zijn uitlegging ervan, wettig tussen
partijen heeft (2) (3). (Artt. 1134, 1135
en 1156 B.W.)

(2) Cass., 11 dec. 1989, A.R. nr. 8694 (A.C.,
1989-90, nr. 233); 23 sept. 1991, A.R. nr. 9181
(ibid., 1991-92, nr. 42).
(3) Het geannoteerde arrest is vociral belangrijk omdat het een duidelijk onderscheid
maakt tussen twee al te vaak verwarde begrippen : enerzijds, de miskenning van de bewijskracht van een akte, anderzijds, de miskenning van de verbindende kracht van een
overeenkomst.
Een akte is het instrumentum; een overeenkomst is een negotium.
Een akte is een tekst en, zoals procureur-generaal paul Leclercq in zijn conclusie bij het
arrest van 26 januari 1928 erop wees : « Le texte n'echalne pas l'interprete, il n'enchaine que
l'ouvrier imprimeur et le premier ne doit pas
etre confondu avec le second. Le texte est l'enveloppe de !a chose essentielle : la pensee que
!'auteur du texte a, par celui-ci, voulu exprimer. C'est !a pensee, le contenu, qui enchalne
l'iuterprete, et non le texte, le contenant. Or,
le texte, meme clair, peut ne pas etre !'expression de !a pensee ... >>. (Bull. et Pas., 1928, I, 63,
inz. blz. 65, 2de kol.)
De bewijskracht van een akte wordt door de
rechter niet miskend, wanneer hij de tekst als
zodanig leest, zonder hieraan dus een interpretatie te geven die niet te verenigen is met
de bewoordingen ervan, maar op basis van extrinsieke gegevens toch beslist dat die bewoordingen niet overeenstemmen met de echte gemeenschappelijke bedoeling van partijen. (Zie
Cass., 1 feb. 1980, A.C., 1979-80, nr. 336.)
Welnu, aangezien het niet meer gaat om de
akte, maar om de overeenkomst die erin wordt
vastgesteld, kan de rechter niet aileen, maar
desnoods moet hij van de bewoordingen van
de akte afwijken, vermits artikel 1156 B.W. bet eerste van de negen artikelen van dat wethoek die samen de afdeling « Uitlegging van
de overeenkomsten » vormen - voorschrijft
dat wordt nagegaan « welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden ».
De feitenrechter legt de bedoeling of de wil
van de partijen op onaantastbare wijze uit, op
voorwaarde echter dat zijn uitlegging met redenen is omkleed. (Zie de noot R.H., bij Cass.,
13 juli 1939, Bull. en Pas., 1939, I, 366).

Nr. 627

(« DE SOCIALE VOORZORG ' C.V. T. BARONE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9399)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1990
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1135, 1156 tot 1164, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest de oorspronkelijke
(regres)vordering van eiseres niet gegrond verklaart, op grond dat « dient te
worden verwezen naar de geest van de
overeenkomst die trouwens goed tot uiting wordt gebracht in de voorbeelden
die (artikel 25.6° van de modelpolis B.A.
auto) geeft (persoon die van zijn recht
om te besturen vervallen is verklaard of
persoon die de vereiste minimumleeftijd
niet heeft bereikt); dat derhalve de regresvordering niet moet worden toegestaan, nu de verzekerde wel degelijk
houder was van een Italiaans rijbewijs,
ook al had hij dit niet, omdat hij nog
niet zo lang in Belgie was, aan de " gemeente van zijn verblijfplaats" voorgelegd tot verkrijging van het in artikel 2,
§ 1, letter C, van het koninklijk besluit
van 1 februari 1977 vermelde attest,
waarvan niet wordt betwist dat het gaat
om een administratieve formaliteit (er
werd evenmin, zij het alleen maar impliciet, gesuggereerd dat het Italiaanse rijbewijs niet alle vereiste waarborgen vertrekte); (... ) dat het beginsel "overeenkomst-wet " uitgelegd en toegepast moet
worden aan de hand van het beginsel
dat de overeenkomsten te goeder trouw
ten uitvoer moeten worden gebracht,
welke beide beginselen in artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 25, 6°,
van de algemene voorwaarden van het
modelcontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat deel uitmaakt van de
tussen eiseres en de eerste verweerder
gesloten verzekeringspolis, in klare, duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij op de verzekeringnemer en,
indien daartoe grond bestaat ook op de
verzekerde die niet de verzekeringnemer
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is, een verhaal, te weten de in artikel 24
van hetzelfde modelcontract bedoelde regresvordering, kan uitoefenen, wanneer
het motorrijtuig op het ogenblik van het
ongeval wordt bestuurd door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig
te mogen besturen; dit artikel 25, 6°, in
geen
andere
toepassingsvoorwaarde
voorziet dan de overtreding van de wet
en van de reglementen; uit de motivering
van het beroepen vonnis van 13/10/1988
(p. 2), waarnaar het arrest verwijst (p. 1,
voorlaatste lid) blijkt dat : a) bij een
strafrechterlijk vonnis van 6 februari
1986 van de Politierechtbank te Luik, dat
bij gebrek aan hoger beroep defintief is
geworden en gezag van gewijsde « erga
omnes » heeft, de tweede verweerder, die
het verzekerde motorrijtuig bestuurde op
het ogenblik van het bedoelde ongeval,
tot een geldboete van 500 frank werd
veroordeeld wegens overtreding van de
artikelen 21 en 30.1 van de gecoordineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende
de politie over het wegverkeer; b) dit artikel 21 bepaalt: « Niemand mag op de
openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens
bij zich heeft, een rijbewijs in Belgie regelmatig afgegeven, of een buitenlands
nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de
bepalingen die inzake internationaal
wegverkeer van toepassing zijn >>; c) uit
het strafdossier volgt dat de tweede verweerder op het ogenblik van de feiten
houder was van een Italiaans rijbewijs,
voor de categorie B, dat hem op 19 oktober 1984 te Palermo was afgegeven, dit
is pas enkele maanden v66r het ongeval
dat heeft geleid tot het huidige geding;
d) hij echter had nagelaten dat rijbewijs
aan zijn bevoegd gemeentebestuur voor
te leggen om het door een geldig bewijs
te doen vervangen overeenkomstig artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van
1 februari 1977 betreffende het rijbewijs;
met andere woorden, niet kan worden
betwist of wordt betwist dat de tweede
verweerder, als bestuurder van het bij
eiseres verzekerde motorrijtuig, op het
ogenblik van het ongeval (het verkeersongeval van 17 januari 1985) niet voldeed
aan de voorwaarden door de Belgische
wet en reglementen voorgeschreven om
dat motorrijtuig te mogen besturen; die
overtreding van de wet en van de reglementen op zichzelf eiseres, verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor het door de tweede verweerder
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bestuurder motorrijtuig, dus het recht
geeft een regresvordering in te stellen
tot terugbetaling van haar uitgaven in
verband met het ongeval van 17 januari
1985, en zulks met toepassing van artikel
25, 6°, van het modelcontract; het arrest
derhalve - door te beslissen dat er geen
grond bestaat om de regresvordering toe
te staan, daar de verzekerde wel degelijk
houder was van een Italiaans rijbewijs,
ook al had hij dit niet aan de gemeente
van zijn verblijfplaats voorgelegd om het
door een geldig bewijs te doen vervangen: 1. aan dat artikel 25, 6°, van het
modelcontract een met zijn bewoordingen onverenigbare draagwijdte heeft gegeven alsmede een betekenis die het niet
heeft, zodat het aldus de bewijskracht
ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); 2. heeft geweigerd aan dat artikel 25, 6°, van het modelcontract en bijgevolg aan de verzekeringsovereenkomst
tussen partijen, waarvan die clausule
deel uitmaakt, het gevolg toe te kennen
dat ze wettig tussen partijen moest hebben en dus de verbindende kracht van
die overeenkomst heeft miskend (schending van de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek;
tweede onderdeel, de rechter een overeenkomst slechts mag uitleggen als ze
niet duidelijk is en uitlegging vereist is;
artikel 25, 6°, van de algemene voorwaarden van het tussen eiseres en de eerste
verweerder gesloten modelcontract voor
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in klare, duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij op de verzekeringnemer en,
indien daartoe grond bestaat ook op de
verzekerde die niet de verzekeringnemer
is, een verhaal kan uitoefenen, wanneer
het motorrijtuig op het ogenblik van het
ongeval wordt bestuurd door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die door de Belgische wet en reglementen zijn voorgeschreven; die clausule
van de overeenkomst de verzekeringsmaatschappij dus toestaat om een regresvordering (als bedoeld in artikel 24
van het modelcontract) in te stellen als
het verzekerde motorrijtuig wordt bestuurd door een persoon die niet voldoet
aan de voorwaarden die bij de Belgische
wet en reglementen zijn voorgeschreven
(zie ook het eerste onderdeel supra); de
toepassingsvoorwaarde waarvan sprake
is in artikel 25, 6°, van het modelcontract, namelijk de overtreding van de
Belgische wet en regelementen, voldoen-
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de duidelijk is en dus niet moet worden
uitgelegd; het arrest dienaangaande niet
naar recht kon beslissen dat, voor de
toepassing van artikel 25, 6°, van het modelcontract, die clausule dient te worden
uitgelegd, dat wil zeggen « dient te worden verwezen naar de geest van de overeenkomst en het beginsel overeenkomstwet uitgelegd en toegepast moet worden >> aan de hand van het beginsel dat
de overeenkomsten te goeder trouw ten
uitvoer moeten worden gebracht, welke
beide beginselen in artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd
(schending van de artikelen 1156 tot 1164
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek); bet arrest aldus de in
bet middel aangewezen wettelijke bepalingen scbendt :

Overwegende dat eiseres niet preciseert in welk opzicht het arrest de
in het tweede onderdeel aangewezen artikelen 1157 tot 1164 van het
Burgerlijk Wethoek schendt;
Dat dit onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, eiseres, naar luid van artikel
25.6 van de litigieuze verzekeringspolis een regresvordering kan instellen « op de verzekeringsnemer en,
indien daartoe grond hestaat, ook op
de verzekerde die niet de verzekeringnemer is » onder meer << wanneer het motorrijtuig op het ogenhlijk van het ongeval hestuurd
wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de
Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te
mogen hesturen, hijvoorheeld door
een persoon die van zijn recht om te
hesturen vervallen verklaard is of
een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet hereikt heeft »;
Overwegende dat het arrest niet
ontkent dat de hestuurder van het
verzekerde voertuig op het ogenhlik
van het ongeval niet voldeed aan de
Belgische wet; dat het integendeel
uitdrukkelijk vaststelt dat die hestuurder een wettelijke verplichting
heeft ~eschonden en zegt dat << de
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partijen van die verplichting een
contractuele verplichting hehhen gemaakt »;
Dat het arrest echter, met verwijzing naar << de geest van de overeenkomst (... ) die goed tot uiting wordt
gehracht in de voorheelden die de
hetwiste tekst geeft », oordeelt dat,
gelet op de omstandigheden van de
zaak die het vaststelt en in feite heoordeelt, de niet-inachtneming van
een administratieve formaliteit het
verhaal van eiseres niet kan wettigen, << daar het heginsel " overeenkomst-wet" uitgelegd en toegepast
moet worden aan de hand van het
heginsel dat de overeenkomsten te
goeder trouw ten uitvoer moeten
worden gehracht >>;
Overwegende dat het hof van heroep dus van voormelde clausule
25.6 geen met haar hewoordingen
onverenighare uitlegging geeft en
derhalve de hewijskracht van de
verzekeringsovereenkomst waarin
ze voorkomt niet miskent, maar dat
het, overeenkomstig artikel 1156 van
het Burgerlijk Wethoek, de gemeenschappelijke hedoeling van de partijen verkiest hoven de letterlijke
zin van de woorden en aan die clausule de gevolgen toekent welke die
te goeder trouw ten uitvoer gehrachte clausule, volgens de uitlegging
van het arrest, wettig tussen de partijen heeft;
Dat het arrest derhalve noch de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wethoek noch de artikelen 1134, 1135 en 1156 van dit wethoek schendt;
Dat het middel in zoverre het ontvankelijk is in geen van zijn onderdelen kan worden aangenomen;

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

Nr. 628

HOF VAN CASSATIE

24 september 1992 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 628
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KAMER -

24 september 1992

GEMEENSCHAP, GEWEST -

RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - VERPLICHTINGEN BETREFFENDE OVERGEDRAGEN GOEDEREN - WEGEN - HANGENDE GERECHTELIJKE PROCEDURES - DRAAGWIJDTE.

Wanneer een gerechtelijke procedure
hangende is inzake de verplichtingen
betreffende ·de aan de gewesten overgedragen roerende en onroerende goederen, met name de wegen en hun
aanhorigheden, blijft de Staat enkel
schuldenaar van de verplichtingen
waarover v66r 1 januari 1989 een in
kracht van gewijsde gegane beslissing
is gewezen (1}. (Artt. 57, §§ 2, 4, 5, en
82, Bijzondere Wet 16 jan. 1989; art. 6,
§ 1, X, Bijzondere Wet 8 aug. 1980}
(BELGISCHE STAAT STAATSSECRETARIS
VOOR INSTITUTIONELE HERVORMINGEN T. « ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 9406}

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1990
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

(1) Zie Cass., 24 april 1992, A.R. nr. 7818
(A.C., 1991-92, nr. 448).
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Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de eerste verweerster
opgeworpen en hierin bestaande dat
het middel zonder belang is :
Overwegende dat de eerste verweerster aanvoert dat de Staat, niettegenstaande de overdracht van de
verplichtingen aan het Gewest,
krachtens artikel 57, § 5, tweede lid,
van de wet van 16 januari 1989 de
verantwoordelijkheid blijft dragen
voor de verplichtingen waarvan de
betaling of de uitvoering kon worden geeist v66r 1 januari 1989;
Overwegende dat het onderzoek
van de grond van niet-ontvankelijkheid samenhangt met het onderzoek
van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat de vordering
van de verweersters strekt tot vergoeding van de schade ten gevolge
van een ongeval dat op 12 december
1981 heeft plaatsgehad op de autosnelweg Luik-Namen, die destijds
tot het openbaar domein van de
Staat behoorde;
Overwegende dat, overeenkomstig
de artikelen 57, §§ 2 en 4, en 82 van
de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten,
de roerende en onroerende goederen
van de Staat, zowel behorend tot het
openbaar als tot het privaat domein,
die ressorteren onder de bevoegdheid van de gewesten onder meer
krachtens artikel 6, § 1, X, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen,
waaronder de wegen en hun aanhorigheden, sinds 1 januari 1989 van
rechtswege zonder vergoeding worden overgedragen aan het Vlaamse
Gewest, het W aalse Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
naar gelang van hun ligging;
Dat § 5 van hetzelfde artikel 57
bepaalt, enerzijds, in het eerste lid,
dat de gemeenschappen en de ge-
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westen de rechten en verplichtingen
van de Staat overnemen die hen
krachtens dit artikel zijn overgedragen, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures, anderzijds, in het tweede lid, dat de Staat de verantwoordelijkheid blijft dragen voor de verplichtingen waarvan de betaling of
de uitvoering kon worden geeist
voor de eigendomsoverdracht wat de
goederen betreft waarvan sprake is
in dit artikel;
Overwegende dat de verplichtingen waarvoor de Staat de verantwoordelijkheid blijft dragen de verplichtingen zijn waarover een rechterlijke beslissing is gewezen die
v66r 1 januari 1989 in kracht van
gewijsde is gegaan;
Overwegende dat het arrest, door
de Belgische Staat, na die datum, te
veroordelen om de gevolgen van het
litigieuze ongeval te dragen, de door
eiser aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest· houdt de kosten aan en laat de
beslfssing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep, te Brussel.
24 september 1992 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
De Bruyn en Simont.

Nr. 629
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KAMER -

24 september 1992

GEMEENSCHAP, GEWEST -

RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - ONDERWIJS PENSIOENEN.

Ofschoon in de regel de bevoegdheid inzake onderwijs rechtstreeks aan de
Gemeenschapsraden is toegekend (1),
bestaat er echter een uitzondering,
met name voor de pensioenregeling
van aile leden van het verschillend
personeel van het onderwijs, die tot de
nationale bevoegdheid blijft behoren.
(Art. 59bis, § 2, eerste lid, 2°, c, Gw.;
art. 61, § 1, eerste lid, Bijzondere Wet
16 jan. 1989; wet 8 aug. 1988 tot wijziging van de bijzondere Wet 8 aug.
1980.)

{FRANSE GEMEENSCHAP
T. BANSART, EUROPESE SCHOOL TE BRUSSEL)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 9418)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1990 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat het arrest de
Franse Gemeenschap veroordeelt tot
betaling aan de eerste verweerster,
enerzijds, van het verschil tussen
het pensioen van lagere schoolonderwijzeres en dat van kleuteronderwijzeres voor het tijdvak van 27
juni 1983 tot de dag van die beslissing, en, anderzijds, vanaf de uitspraak van dat arrest, van een pensioen dat overeenstemt met de
functie van lagere schoolonderwijzeres die genoemde verweerster heeft
uitgeoefend;
(1) Zie Cass., 14 juni 1991, twee arresten :
A.R. nrs. 6875-7037 en A.R. nr. 7042 (A.C.,
1990-91, nrs. 529 en 530).
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Overwegende dat, krachtens artikel 61, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989, de gemeenschappen en gewesten, in de
regel, de rechten en verplichtingen
van de Staat overnemen die betrekken hebben op de bevoegdheden die
hen worden toegekend bij de wet
van 8 augustus 1988 tot wijziging
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de rechten
en verplichtingen die voortkomen
uit hangende en toekomstige procedures;
Overwegende dat, hoewel die
wetsbepaling geen uitsluiting bevat
van de bevoegdheid inzake onderwijs die rechtstreeks aan de Gemeenschapsraden is toegekend bij
artikel 59bis, § 2, eerste lid, 2°, van
de Grondwet, gewijzigd op 15 juli
1988, laatstgenoemde grondwettelijke tekst niettemin voorziet in drie
uitzonderingen op voormelde bevoegdheid, waaronder, onder letter
c), de pensioenregeling; dat voor de
personeelsleden van het onderwijs
de pensioenregeling tot de nationale
bevoegdheid blijft behoren;
Overwegende dat daaruit dient te
worden afgeleid dat het hof van beroep, door de Franse Gemeenschap
te veroordelen tot betaling van bovenvermelde pensioenen, de in het
middel aangewezen artikelen 59 bis,
§ 2, eerste lid, 2°, van de Grondwet,
en 61, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er grond bestaat om dit arrest bindend te verklaren voor de Europese School te
Brussel;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt om aan de eerste verweerster pensioenen te betalen; verklaart dit arrest bindend voor de
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Europese School te Brussel; 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;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
24 september 1992 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.
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KAMER -

25 september 1992

INTERNATIONALE VERDRAGEN -

INTERNATIONALE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET REISCONTRACT - CONTRACT TOT
REISORGANISATIE- UITVOER!NG VAN PRESTATIES DOOR EEN DERDE - SCHADEVERGOEDING- RECHT VAN DE REIZIGER TEGEN DE
DERDE- BEDRAG VAN DE VERGOEDING.

Wanneer een reisorganisator prestaties
betreffende de uitvoering van het contract tot reisorganisatie door een derde
laat verrichten en de reiziger tegen de
derde recht heeft op vergoeding van de
schade opgelopen gedurende de uitvoering van die prestaties, wordt het bedrag van de vergoeding niet bepaald
overeenkomstig de artt. 13, lid 2, en 15,
lid 2, Internationale Overeenkomst betreffende het reiscontract (1). (Artt. 15,
lid 4, en 28 Internationale Overeenkomstig betreffende het Reiscontract
(C.C.V.) van 23 april 1970, goedgekeurd
bij wet van 30 maart 1973.)
(1) Zie Cass., 10 okt. 1980 (AC., 1980-81, nr.
91), 1 maart 1984, A.R. nr. 4002. (AC., 1983-84,
nr. 370).
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(ALEXANDRE T. JANS)
ARREST

(A.R. nr. 7720)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de N.V. Fiesta Reizen als
reisorganisator ten behoeve van eiseres een reis inrichtte, dat de organisatie overgenomen werd door de
N.V. De Toerist en voor eigen rekening uitgevoerd werd door vervveerder, en dat tijdens de reis de reiskoffer van eiseres uit de niet gesloten bagageruimte van de door verweerder bestuurde autocar verdween;
Dat de appelrechters oordelen dat
de N.V. Fiesta Reizen niet bewijst
dat zij als een naarstige reisorganisator heeft gehandeld bij de keuze
van J ans, die de reis uitvoerde, en
dat J ans als derde zelf onzorgvuldig
is geweest; dat zij de vordering van
eiseres slechts gegrond verklaren
binnen de grenzen bepaald door artikel 15, lid 2, van de Internationale
Overeenkomst betreffende het reiscontract; dat het arrest slechts
wordt bestreden in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
eiseres tegen verweerder;
Overwegende dat, krachtens artikel 15, lid 1, van de genoemde internationale overeenkomst, de reisorganisator die vervoer- of logiesprestaties of elke andere prestatie betreffende de uitvoering van de reis
of het verblijf door derden laat verrichten, aansprakelijk is voor alle
schade door de reiziger opgelopen
gedurende de uitvoering van deze
prestaties, tenzij de reisorganisator
bewijst dat hij bij de keuze van de
persoon die de prestatie uitvoert, als
een naarstige organisator heeft gehandeld; dat krachtens de artikelen
13, lid 2, 15, lid 2, en 24, wanneer de
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in artikel 15, lid 1, vermelde bepalingen niet voorzien in een beperking
van de door de reisorganisator verschuldigde vergoeding, deze vergoeding per reiziger wordt beperkt tot
2000 goudfrank voor stoffelijke schade;
Dat, krachtens artikel 15, lid 4, de
reiziger tegen de verantwoordelijke
derde een rechtstreekse vordering
kan instellen tot de algehele of aanvullende vergoeding voor de geleden
schade; dat, krachtens artikel 28, de
bepalingen van de Overeenkomst
geen afbreuk doen aan de rechten
en vorderingen van de reizigers tegen derden;
Overwegende dat artikel 15, lid 2,
dat beoogt de reisorganisator de mogelijkheid te bieden zijn risico's te
bepalen zodat hij ze ook kan laten
verzekeren, geen afbreuk doet aan
het in artikel 28 neergelegde beginsel dat de rechten van de reiziger
tegen een verantwoordelijke derde
door de Overeenkomst niet worden
beperkt;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat verweerder een derde
was ten opzichte van eiseres en het
recht van eiseres op schadeloosstelling tegen die aansprakelijke derde
beperkt op grond van artikel 15,
lid 2; dat het zodoende de in het
middel aangevoerde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het bedrag tot betaling waarvan verweerder wordt veroordeeld, bepaalt op
32.670 frank met interest; 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
aan; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
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SCRIP, SCHEEPVAART -

ZEEVAART SCHADE AAN DE LADING - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER - ONTHEFFING
- FOUT BIJ DE BEHANDELING VAN RET
SCRIP - BEGRIP.

Het niet-voorkomen dat ballastwater in
de laadruimen van het schip binnendringt, is geen lout bij de behandeling
van het schip, maar een gebrek aan de
zorg voor de lading, dat de vervoerder
niet ontheft van zijn aansprakelijkheid
voor de schade aan de lading (1). (Art.
91, § IV, 2°, a, Zeewet.)
(MAERSK LINE VENNOOTSCHAP NAAR DEENS
RECHT E.A. T. RHENUS ANTVERPIA N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 7756)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1990
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 91, A, § IV, 2°, a,
van de wet van 21 augustus 1879, houdende titel II van het Wetboek van Koophandel, zoals het werd gewijzigd door artikel 1 van de wet van 28 november 1928,
(1) Zie Cass., 2 okt. 1959 (A.C., 1960, 100), 25
feb. 1983, A.R. nr. 3656 (A.C., 1982-83, nr. 359),
21 maart 1985, A.R. nr. 4572 (A.C., 1984··85, nr.
441), en 20 feb. 1987, A.R. nr. 5158 (A.C.,
1986-87, nr. 369).
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doordat het arrest eiseressen veroordeelt om solidair, in solidum, minstens
de ene bij gebreke van de andere, de tegenwaarde in Belgische frank van het
bedrag van 90.045,89 Franse frank te betalen aan verweerster, tegen de hoogste
koers op 17 april 1983, te vermeerderen
met de vergoedende en de gerechtelijke
intresten, op de gronden dat << (eiseressen) inroepen dat de waterschade aan de
balen katoen het gevolg is van het overlopen van de semi-tanks met ballastwater, dat voor deze eventuele waterschade
aan de lading berokkend, de zeevervoerder niet aansprakelijk is, daar het een
" mismanagement of the vessel " betreft
waarvoor uitsluiting van aansprakelijkheid bestaat op grond van artikel 91 A,
§ 4, 2° a van de Zeewet; (verweerster) inroep(t) dat (eiseressen) geen bewijs leveren dat de waterinfiltratie zich heeft
voorgedaan door een vergissing bij het
vullen van de semi-tanks, dat ook op een
andere wijze waterinfiltratie mogelijk
was, dat zelfs indien de waterinfiltratie
het gevolg is geweest van het overlopen
van het ballastwater, dit geen nautsiche
fout is, doch integendeel een fout in verband met de lading (mismanagement of
the cargo), dat voor de navigatie en de
veiligheid van het schip de zeevervoerder de ballasttank met de nodige hoeveelheid water diende op te vullen, dat
voor het behoud van de lading daarentegen de zeevervoerder dient te voorkomen dat ballastwater in de ruimen binnendringt; het tegensprekelijk averijverslag (weliswaar) stelt dat de schade is
veroorzaakt door het contact met zeewater en dat de kapitein van het schip hierover verantwoording moet verschaffen;
(tweede eiseres) in haar brief van 17
april 1984 beroep deed op de niet aansprakelijkheidsregeling vervat in artikel
91 A § IV, 2° a van de Zeewet met verwijzing naar het verslag van de hoofdofficier van deze betwiste reis, bevestigd
door de kapitein, waarin de uitleg wordt
gegeven over het overlopen van het ballastwater; daarin de hoofdofficier stelde
dat hij dit type schip (A I) niet kende
voor zover dat bij het afsluiten van de
brandpompen er toch nog waterdruk bestand wegens een lopende waterpomp;
(er) wordt aangenomen dat de waterinfiltratie het gevolg is geweest van het vullen en het overlopen van de semi-tanks
met ballastwater; dit overlopen geen
nautische fout uitmaakt waarvoor de
zeevervoerder niet aansprakelijk is op
grond van artikel 91 A § IV, 2° a van de
Zeewet; weliswaar voor de veiligheid van
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het schip de zeevervoerder de ballasttank van het schip met de nodige hoeveelheid water moet opvullen; echter
voor het behoud van de lading de zeevervoerder gehouden is te voorkomen dat
ballastwater in de laadruimte zou binnendringen; (eiseressen) gehouden zijn
tot vergoeding van de door (verweerster)
geleden schade; te dezen er geen sprake
is van " mismanagement of the vessel "
doch integendeel van " mismanagement
of the cargo"; (verweerster) voldaan
heeft aan de haar opgelegde bewijslast
en (eiseressen) het bedrag van de schade
niet betwisten »,
terwijl, naar luid van artikel 91, A,
§ IV, zo a van de Zeewet noch de vervoerder, noch het schip aansprakelijk zijn
wegens verlies of schade ontstaan als gevolg van of voortspruitende uit een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid
van de kapitein, een lid van de bemanning, de loads of van enig persoon in
dienst van de vervoerder, gepleegd bij de
navigatie van het schip of het voeren
van het schip; overeenkomstig deze bepaling de nautische fouten, dit wil zeggen deze die in het sturen of in het beheren van het schip worden begaan, de
aansprakelijkheid van de zeevervoerder
niet in het gedrang brengen, in tegenstelling tot de fouten die door de in voornoemde bepaling opgesomde personen
worden begaan in het beheer van de lading; voor het onderscheid tussen de fouten die betrekking hebben op het beheer
van het schip en deze die betrekking
hebben op het beheer van de lading, bepalend is, niet de aard van de schadelijke gevolgen van de begane fout, maar
wei het doel of het voornaamste doel van
de verrichting tijdens dewelke de fout is
begaan; het hof van beroep dat te dezen
vaststelt dat de waterinfiltratie die de
schade heeft veroorzaakt, het gevolg is
geweest van het vullen en overlopen van
de semi-tanks met ballastwater, zijn beslissing dat deze fout geen nautische
fout is als bedoeld in artikel 91, A, § IV,
2°, a, van de Zeewet, niet naar recht verantwoordt met de enkele vaststelling dat
« voor het behoud van de lading de zeevervoerder gehouden is te voorkomen
dat ballastwater in de laadruimen zou
doordringen », nu het zelf oordeelt dat
<< voor de veiligheid van het schip de zeevervoerder de ballasttank met de nodige
hoeveelheid water moet opvullen »; het
hof van beroep ten minste nalaat te onderzoeken, zoals het daartoe in de conclusie in hager beroep van eiseressen
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werd uitgenodigd, of deze verrichting de
stabiliteit en de veiligheid van het schip
tot doel of voornaamste doel had :

Overwegende dat de appelrechters
de eiseressen veroordelen tot vergoeding van de schade ontstaan
doordat een aantal balen katoen
door waterinfiltratie werden beschadigd aan boord van het zeeschip Arnold Maersk; dat zij vaststellen dat
de waterschade het gevolg is van
het vullen en overlopen van de semi-tanks met ballastwater en oordelen dat dit overlopen geen nautische
fout uitmaakt waarvoor de zeevervoerder niet aansprakelijk is op
grond van artikel 91, A, § IV, 2°, a,
van de Zeewet;
Overwegende dat, krachtens de
bedoelde wetsbepaling, noch de vervoerder, noch het schip aansprakelijk zijn wegens verlies of schade
voortvloeiende uit of ontstaan ten
gevolge van een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid van de kapitein, een lid van de bemanning, de
loods of een ondergeschikte van de
vervoerder, gepleegd bij de navigatie of de behandeling van het schip;
Overwegende dat het niet-plegen
of het verkeerd plegen van handelingen die in hoofdzaak het belang
van de lading ten doel hebben, geen
fouten zijn gepleegd bij de behandeling van het schip;
Overwegende dat de appelrechters, die op grond van feitelijke
vaststellingen beslissen dat het niet
voorkomen dat ballastwater in de
laadruimen zou binnendringen een
gebrek is aan zorg voor de lading en
om die reden de ontheffing van aansprakelijkheid verwerpen, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindenverklaring; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT VERSCHEIDENE DADERS - HOOFDELIJKHEID
- SAMENLOOP VAN DE ONDERSCHEIDENE
FOUTEN- VRIJWARING VOOR DE VOLLEDIGE
SCHADEVERGOEDING.

Wanneer de rechter oordeelt dat de schade het gevolg is van de samenloop van
de onderscheidene fouten van verscheidene daders en dat ieder van hen
ten opzichte van de benadeelde tot volledige schadevergoeding gehouden is,
kan hij, zo hij geen contractueel bedongen vrijwaring vaststelt, niet beslissen dat in hun onderlinge verhouding een der daders gehouden zal zijn
de anderen in dezelfde mate te vrijwaren, zonder meteen het oorzakelijk
verband tussen de !out van deze laatsten en de schade te negeren (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
(BOSMANS T. VA:'lMARCKE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 7780)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1991 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 14 juni 1985, A.R. nr. 4606 (A.C.,
1984-85, nr. 627). Zie Cass., 11 juni 1981 (A.C.,
1980-81, nr. 583), en 10 mei 1984, A.R. nr. 7051
(A.C., 1983-84, nr. 519).

1141

Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1251, 3°, 1382, 1383, van het
Burgerlijk Wetboek, 1138 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 4 en 5 van de
Octrooiwet van 24 mei 1854, 52, §§ 2 en 4,
53, 77, § 2, van de wet van 28 maart 1984
op de uitvindingsoctrooien,
doordat het bestreden arrest van hervorming voor recht zegt dat eiser, samen
met derde en vierde verweerders, zich
schuldig hebben gemaakt door de invoer
en verkoop van nagemaakt gordijnlint
dat het voorwerp uitmaakt van het uitvingdingsoctrooi nr. 758.681 van 15 januari 1971, hen verbod oplegt dit lint,
voorwerp van het octrooi, na te maken,
in te voeren, te verkopen of te koop aan
te bieden, de verbeurdverklaring beveelt
van het namaaklint dat zij nog onder
zich houden, hen in solidum veroordeelt
om te betalen aan eerste verweerder
100.000 fr. en aan tweede verweerster
300.000 fr., eiser veroordeelt tot vrijwaring van derde verweerder voor alle uitgaven die hij ingevolge voorafgaande
veroordeling aan eerste en tweede verweerders zal moeten betalen en eiser
veroordeelt om vierde verweerster te
vrijwaren tot beloop van de tegen haar
uitgesproken veroordeling zo in hoofdsom als rente en kosten op de volgende
gronden : « De vordering van (eerste en
tweede verweerders) is ... principieel gegrond; (De) schadeeis van (eerste en
tweede verweerders) is niet objectief gestaafd. (Eiser) erkent slechts de verkoop
van 244.931 meter lint in 1972. Op dat
ogenblik was de verkoop van (tweede
verweerster) blijkbaar nog niet gestart.
Zij geeft enkel vanaf 1973 een omzetcijfer. Haar wisselende omzet in 1974 tot
1978 heeft bij gevolg geen uitstaans met
de namaak. Verkoop van nagemaakt lint
door (eiser) na januari 1973 is niet bewezen, laat staan dat hij het lint gedurende
vijf jaar aanbood op de markt. Nazicht
van de boekhouding dient verworpen te
worden. (Eerste en tweede verweerders)
leggen ook geen vaststellingen voor
waaruit namaak moet blijken na 1973.
De schadebedragen die geeist worden
moeten ex aequo et bono begroot worden. Voor (eerste verweerder) komt
100.000 fr. billijk voor. Aan (tweede verweerster) dient een schadevergoeding
van 300.000 fr. te worden toegekend ...
De gevorderde publicatie moet worden
afgewezen. Niet aileen zijn de namakers
ter goeder trouw. (Tweede verweerster)
erkent trouwens impliciet dat zij in 19'12
(en evenmin in 1971) geen verkoop had
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van het besproken lint, vermits zij eerst
voor 1973 een omzet opgeeft. De andere
partijen maken daaruit geen juridische
conclusie. Wanneer het gordijnlint sedert
1971 op de Belgische markt was zou (eiser) niet voorhouden in 1972 dat zo'n lint
nieuw was! ... (Derde verweerder) werpt
op dat zij hoogstens gehouden is tot betaling van 7.935 fr. Waar (tweede verweerster) 5 fr. per meter winst neemt op
haar produktinkomsten zou er evenwel
3.450 m x 5 = 17.250 fr. in aanmerking
komen. (Derde verweerder) gaat evenwel
voorbij aan het feit dat hier geen sprake
is van afzonderlijke schade, maar van
samenloop van fouten die een schade
veroorzaakten, zodat iedere aansprakelijke tot het geheel is gehouden. Zijn eis
tot vrijwaring is evenwel gegrond >>.

terwijl, ...
achtste onderdeel, het bestreden arrest
vaststelt dat voor eerste verweerder een
schadevergoeding van 100.000 fr. billijk
voorkomt en dat aan tweede verweerster
een schadevergoeding van 300.000 fr.
dient toegekend, dat er hier geen sprake
is van afzonderlijke schade maar van samenloop van fouten die Mm schade veroorzaakten, zodat iedere aansprakelijke
tot het geheel gehouden is; dat het bestreden arrest op grond van die beoordeling, de eiser en de derde en vierde verweerders in solidum veroordeelt om
100.000 fr. te betalen aan eerste verweerder en 300.000 fr. te betalen aan tweede
verweerster; dat het bestreden arrest aldus vaststelt dat de fouten van eiser, van
derde verweerder en van vierde verweerster een schade veroorzaakten en op
grond daarvan beslist dat ieder van hen
ten opzichte van eerste en tweede verweerders tot volledige schadevergoeding
gehouden is; dat het bestreden arrest
derhalve niet wettig kon beslissen, nu
het geen coritractueel bedongen vrijwaring vaststelt, dat in hun onderlinge verhouding eiser gehouden is om derde en
vierde verweerders te vrijwaren voor alles wat zij aan eerste en tweede verweerders zullen moeten betalen; dat het
bestreden arrest daardoor immers het
oorzakelijk verband miskent tussen de
fout van derde en vierde verweerders en
de schade van eerste en tweede verweerders (schending van artt. 1382 en 1383
B.W., 4 en 5 wet van 24 mei 1854) dat bovendien wanneer de eiser en de derde en
vierde verweerders in solidum gehouden
zijn om schadevergoeding aan eerste en
tweede verweerders te betalen en wanneer enkel derde en vierde verweerders
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die schadevergoeding betalen, dan treden derde en vierde verweerders slechts
in de plaats van eerste en tweede verweerders in zoverre zij niet persoonlijk
tot betaling van die schuld gehouden
zijn; dat eiser derhalve niet wettelijk kon
veroordeeld worden om derde en vierde
verweerders te vrijwaren voor aile uitgaven die zij ingevolge hun bestreden arrest aan eerste en tweede verweerders
betalen (schending van art. 1251, 3°,
B.W.):

Wat het achtste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest eiser
en de derde en de vierde verweerder
in solidum veroordeelt 100.000 fr.
aan de eerste verweerder en 300.000
fr. a an de tweede verweerster te betal en op grond dat de samenlopende
fouten door de eerstgenoemden begaan een schade veroorzaakten; dat
het arrest evenwel de vordering in
vrijwaring van de derde en de vierde verweerder tegen de eiser voiledig gegrond verklaart;
Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze de ernst van de
respectieve fouten van de aansprakelijke daders beoordeelt; dat het
hof van beroep evenwel, wanneer
het op grond van die beoordeling tot
de bevinding komt dat ieder van
hen ten opzichte van de schadelijder
tot volledige schadevergoeding gehouden is, niet kan beslissen, nu het
geen contractueel bedongen vrijwaring vaststelt, dat in hun onderlinge
verhouding eiser gehouden zal zijn
de derde en de vierde verweerder in
dezelfde mate te vrijwaren, zonder
meteen het oorzakelijk verband tussen de fout van deze verweerders en
de aan de derde veroorzaakte schade te negeren;
Dat het arrest, door de vordering
tot vrijwaring van de derde en vierde verweerder volledig in te willigen, de artikele:ri 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
verbod oplegt om het voorwerp van
het octrooi na te maken, in te voeren, te verkopen of te koop aan te
bieden en het namaaklint dat eiser
onder zich zou hebben, verbeurd
verklaart, eiser veroordeelt de N.V.
Incobe en F. Vanderhelst te vrijwaren en uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in een
derde van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
25 september 1992 - 1e kamer - Voorzitter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Nelissen Grade.
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BE-

GEVALLEN.

2° VERJARING --

STRAFZAKEN STUITING SAIVIENHANGENDE IVIISDRIJVEN STUITINGSDAAD - GEVOLGEN.

1° Er bestaat samenhang, niet enkel in

de gevallen bepaald bij art. 227 Sv.,
doch telkens wanneer de rechter oordeelt dat in het belang van een goede
rechtsbedeling, dient te worden beslist
bij el?n zelfde uitspraak over meerdere

strafbare feiten, die hetzij door een
zelfde beklaagde, hetzij door meerdere
beklaagden werden gepleegd (1).
2° De daden waardoor de verjaring van

de strafvordering voor een misdrijf
wordt gestuit hebben hetzelfde gevolg
t.a. v. aile tezamen behandelde of berechte misdrijven waartussen een nauwe band van intrinsieke samenhang
bestaat (2).
(DE JAEGER)
ARREST

(A.R. nr. 5718)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 april 1991 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge; Gelet
op de voor eiseres ingediende memorie waarvan een door de griffier
van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel : Overwegende dat er samenhang bestaat,
niet enkel in de gevallen bepaald bij
artikel 227 van het W etboek van
Strafvordering, dat slechts een
exemplatieve opsomming van gevallen van samenhang geeft, doch telkens wanneer de rechter oordeelt
dat, in het belang van een goede
rechtsbedeling, dient te worden beslist bij een zelfde uitspraak over
meerdere strafbare feiten, gepleegd,
hetzij door een zelfde beklaagde,
hetzij door meerdere beklaagden;
dat samenhang het karakter heeft
van intrinsieke samenhang wanneer
de rechter uit de feitelijke gegevens
waarvan hij het bestaan constateert
in redelijkheid kan afleiden dat tussen de samenhangende misdrijven
een nauw verband betaat;
Overwegende dat te dezen de
rechters oordelen dat er tussen de
overtredingen ten laste gelegd, ener{1) Cass., 2 feb. 1982 {A.C., 1981-82, nr. 333).
(2) Cass., 20 feb. 1991, A.R. nr. 8738 (A.C.,
1990-91, nr. 335).
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zijds, aan eiseres, anderzijds, aan de
medebeklaagde Antoon van de Ven
intrinsieke samenhang bestaat, niet
omdat zij beiden zouden vervolgd
zijn wegens een ongeval, doch .omdat de hun respectieve ten laste gelegde overtredingen verband houden
met het ongeval waarin zij betrokken werden; dat voor de vaststelling
dat zich een ongeval voordeed waarin die bestuurders betrokken werden niet is vereist dat er een aanrijding zou hebben plaatsgehad;
Overwegende dat de rechters, op
grond van de vaststellingen die het
bestreden vonnis inhoudt, wettig beslissen dat er tussen de aan eiseres,
enerzijds, en aan de medebeklaagde
Antoon van de Ven, anderzijds, ten
laste gelegde overtredingen een
band van intrinsieke samenhang bestaat en dat derhalve de stuiting
van de verjaring van de strafvordering door de dagvaarding betekend
aan de medebeklaagde van de Ven
op 31 juli 1990, eveneens de verjaring stuit met betrekking tot de aan
eiseres ten laste gelegde overtredingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat de beslissing op de strafvordering betreft,
dat de substantiE~le of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Nr. 634

Nr. 634
2e KAMER - 29 september 1992

1° MEINEED -

MOREEL

BESTANDDEEL

VAN HET lVIISDRIJF.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VALSHEID IN GESCHR!FTEN - MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF - BEDRIEGLIJK OPZET OF OOGMERK
OM TE SCHADEN.

1° Het afleggen van een valse eed bij

een zegellegging of een boedelbeschrijving vereist geen bijzonder opzet (1).
(Art. 226, tweede lid, Sw.)

zo

Het moreel bestanddeel van valsheid
in geschrifte bestaat, hetzij in bedrieglijk opzet, hetzij in het oogmerk om te
schaden (2). (Artt. 193, 196, 197 en 213
Sw.)
(DEWAELE T. DHOORE)
ARREST

(A.R. nr. 5733)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij eiser veroordeeld wordt in alle
kosten van de strafvordering en tegen de beslissing waarbij zijn civielrechtelijke vordering tegen verweerster wordt afgewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 226, tweede lid, van het Strafwetboek,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
29 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. E. Van Loo,
Gent.

doordat het arrest verweerster vrijspreekt van de tenlastelegging van valse
eed ter gelegenheid van een boedelbeschrijving en op grand hiervan eisers
(1) Cass., 4 sept. 1990, A.R. nr. 3920 (A.C.,
1990-91, nr. 6).
(2) Cass., 25 mei 1983, A.R. nr 2790 (A.C.,
1982-83, nr. 529), en 26 maart 1985, A.R. nr.
9177 (ibid., 1984-85, nr 452).
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vordering ongegrond achtte, op grand :
dat « aan de hand van de elementen van
het gerechtelijk onderzoek vast(staat)
dat (verweerster) bij de akte boedelbeschrijving voor notaris Robert De Schepper geen melding heeft gemaakt van het
bestaan van de spaarrekening (... ) terwijl
zij onder eed verklaarde niets te hebben
verduisterd en van zodanige verduistering geen kennis te hebben gedragen;
haar verklaring terzake aan de gerechtelijke politie afgelegd op 24 maart 1988
(stuk 13) namelijk dat zij met opzet niet
over dit spaarboekje bij de notaris heeft
gesproken, niet meteen mee(brengt) (... )
dat (verweerster) aldus een valse eed
heeft afgelegd », en « aldus niet bewezen
is dat (verweerster) op 7 januari 1988
met enig bedrieglijk opzet behept was
(en bijgevolg tenlastlegging A) voor het
hof niet bewezen gebleven (is) »,

terwijl het afleggen van een valse eed
bij een verzegeling of een boedelbeschrijving in de zin van artikel 226, tweede lid, van het Strafwetboek strafbaar is,
zonder dat het bewijs van een bedrieglijk opzet of een oogmerk om te schaden
dient te worden geleverd; het arrest niet
wettig kon beslissen dat verweerster zich
niet schuldig maakte aan het afleggen
van een valse eed, om reden dat niet bewezen is dat zij met enig bedrieglijk opzet behept was, na te hebben vastgesteld
dat vaststaat dat verweerster, hoewel zij
bij het opstellen van een boedelbeschrijving onder eed verklaarde niets te hebben verduisterd en van zodanige verduistering geen kennis te hebben gedragen,
geen melding heeft gemaakt van het bestaan van de spaarrekening bij de CeraBank, voorwerp van de tenlastelegging A
en zij met opzet niet over dit spaarboekje bij de notaris heeft gesproken, zodat
het arrest de beslissing tot vrijspraak
van verweerster van het misdrijf van
valse eed bij boedelbeschrijving, tot ongegrondverklaring van eisers burgerlijke
rechtsvordering en tot veroordeling tot
alle gerechtskosten niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 226,
tweede lid, van het Strafwetboek) :

Overwegende dat de appelrechters
verweerster vrijspreken van de telastlegging A, de civielrechtelijke
vordering van eiser ongegrond verklaren en hem veroordelen in alle
kosten van de beide instanties gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie op grand dat « niet
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bewezen is dat (verweerster) (... )
met enig bedrieglijk opzet behept
was»;
Dat aldus blijkt dat zij ervan uitgaan dat voor het bestaan van het
wanbedrijf bepaald bij artikel 226,
tweede lid, van het Strafwetboek
een bijzonder opzet vereist is;
Overwegende dat het bij dat artikel bedoelde misdrijf van valse eed
bij een boedelbeschrijving geen bijzonder opzet vereist;
Dat de beslissing niet naar recht
verantwoord is;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 196 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest van het hof van beroep verweerster vrijspreekt van het
misdrijf van valsheid in geschrifte en
dienvolgens eisers burgerlijke vordering
ongegrond achtte op grand onder meer :
dat « zeker niet bewezen (is) dat (verweerster) wetens met bedrieglijk opzet
de waarheid heeft willen vervalsen », en
dat « aldus niet bewezen is dat (verweerster) op 7 januari 1988 met enig bedrieglijk opzet behept was »,
terwijl het misdrijf valsheid in geschrifte onder meer het bestaan van een
moreel bestanddeel vereist, meer bepaald een bijzonder opzet, dat erin kan
bestaan dat de dader handelde met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden; dit misdrijf tevens veronderstelt dat de ten laste gelegde feiten een
eventuele schade moeten kunnen teweegbrengen; eiser in conclusie voor het
hof van beroep had aangevoerd dat « het
bedrieglijk opzet, het oogmerk om te
schaden, en de bedoeling om goederen
en gelden aan de huwgemeenschap te
onttrekken duidelijk bewezen (zijn) >>
(conclusie, p. 2); het hof van beroep, behalve dat er geen bedrieglijk opzet aanwezig was in hoofde van eiseres, tevens
had dienen vast te stellen dat evenmin
enig oogmerk om te schaden aanwezig
was, om verweerster te kunnen vrijspr.eken van dit haar ten laste gelegde fe1t;
zodat het arrest de beslissing tot vrijspraak van verweerster van het misdrijf
valsheid in geschrifte, tot ongegrondverklaring van eisers vordering en tot veroordeling tot alle gerechtskosten, niet
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wettig noch regelmatig motiveert (scherrding van de artikelen 196 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat de appelrechters
verweerster vrij spreken van de telastlegging B, de civielrechtelijke
vordering van eiser ongegrond verklaren en hem veroordelen in alle
kosten van de beide instanties gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie op grand dat « niet
bewezen is dat (verweerster) (... )
met enig bedrieglijk opzet behept
was»;
Overwegende dat, volgens artikel
193 van het Strafwetboek, het mereel bestanddeel van valsheid in geschrifte bestaat, hetzij in bedrieglijk
opzet, hetzij in het oogmerk om te
schaden;
Overwegende dat de appelrechters, die enkel vaststellen dat niet
bewezen is dat verweerster handelde met bedrieglijk opzet en haar op
die grand vrijspreken, zonder te onderzoeken of zij niet gehandeld
heeft met het oogmerk om te schaden, hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerster, en over de kosten van de strafvordering; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
29 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Btitzler.

Nr. 635

Nr. 635
2e KAMER - 29 september 1992

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN
BESCH!KKING VAN
POLITIERECHTBANK DE RAADKAMER - VERWIJZING VAN DEVERDACHTE NAAR DE POLITIERECHTBANK EN
BUITENVERVOLGINGSTELLING VOOR HETZELFDE FElT, ANDERS OMSCHREVEN - ONBEVOEGDVERKLARING DOOR DE POLITIERECHTBANK - REGELING VAN RECHTSGEBIED- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER- VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR DE RAADKAMER, ANDERS SAMENGESTELD.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE POLITIERECHTBANK EN BUITENVERVOLGINGSTELLING VOOR HETZELFDE FElT, ANDERS OMSCHREVEN - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER VAN DEZE TEGENSTR!JDIGHEID
ONBEVOEGDVERKLARING REGELING
VAN RECHTSGEBIED.

1o en 2° Wanneer, nadat de raadkamer
een verdachte naar de politierechtbank
heeft verwezen uit hoofde van overtreding van het Wegverkeersreglement en
tevens verklaard heeft dater geen reden tot vervolging is wegens onopzettelijk doden en onopzettelijke slagen
of verwondingen, de politierechtbank
zich daarop onbevoegd verklaart omdat die respectieve tenlasteleggingen
een zelfde feit schijnen uit te maken,
wordt het rechtsgebied geregeld door
vernietiging van die beschikking van
de raadkamer die niet vermocht een
verdachte voor eenzelfde feit terzelfder
tijd naar het vonnisgerecht te verwijzen en buiten vervolging te stellen en
wordt de zaak verwezen naar dezelfde
raadkamer, anders samengsteld (1}.

(1) Deze zaak kende het volgende procedureverloop.
Na een gerechtelijk onderzoek verwijst de
raadkamer, overeenkomstig de vordering van
de procureur des Konings, de verdachte naar
de politierechtbank hoofdens overdreven snelheid (tenlastelegging C) en verklaart ze tevens

(Zie vervolg noot op volgc-nde biz.)
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(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE
IN ZAKE MAES)
ARREST

(A.R. nr. 6761)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op 2 juni 1992 ingediend door
de procureur des Konings bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Dendermonde;
(Vervolg noot van vorige biz.)
dat er geen reden tot vervolging is wat de tenlasteleggingen A en B betreft, te weten onopzettelijk doden en onopzettelijke slagen.
De aldus geadieerde politierechtbank stelt
evenwel vast dat er voldoende aanwijzingen
zijn om aan te nemen dat er een causaal verband bestaat tussen de snelheid van het voertuig van de beklaagde en de aanrijding met de
schadelijke gevolgen ervan, oordeelt dat de beklaagde niet alleen een inbreuk op de Wegcode heeft begaan, doch ook op art. 419 Sw. en
dat de feitenrechter niet gebonden is door de
voorlopige kwalificatie die aan het feit is gegeven door het onderzoeksgerecht. De politierechtbank verklaart zich daarop onbevoegd.
De politierechtbank kon geen toepassing
maken van de regeling, bepaald in art. 138,
6°bis, Sv., die haar bevoegdheid verleent om
kennis te nemen van de wanbedrijven, omschreven in de artt. 418 en 420 Sw. en bestaande in slagen of verwondingen die het gevolg
zijn van een verkeersongeval, wanneer deze
wanbedrijven samenhangen of een onsplitsbaar geheel vormen met een misdrijf dat strafbaar is krachtens dezelfde bepalingen en dat
naar haar is verwezen overeenkomstig artikel
4 of 6 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, of met een misdrijf dat strafbaar is krachtens de wetten of
verordeningen op het wegverkeer en dat bij
haar reeds aanhangig is gemaakt door het
openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht.
Immers, te dezen betrof het naast de onopzettelijke slagen ook een onopzettelijke doding
en bovendien impliceert deze wettelijke bevoegdheidsuitbreiding krachtens art. 138, 6°bis,
Sv. dat de politierechter zelf voor de eerste
maal het bestaan van het wanbedrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen vaststelt
(Cass., 14 sept. 1982, A.R. nr. 7568, A.C.,
1982-83, nr. 34 met noot R.D.). Dat was nu precies niet het geval, vermits de raadkamer voor
de onopzettelijke slagen (en het onopzettelijk
doden) uitdrukkelijk een zogenaamde buitenvervolgingstelling had verleend.
De hamvraag hierbij luidde dan ook in welke mate en op welke wijze aan die beschik-

(Zie vervolg noot op volgende kolom.)
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Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, bij beschikking
van 16 juli 1991, Tom Maes, elektricien, geboren te Beveren op 12 juli
1971, wonende te Beveren (Vrasene),
Rerum Novarumlaan 23, naar de politierechtbank heeft verwezen wegens de telastlegging C een overtreding te hebben begaan van artikel
11.1 van het Wegverkeersreglement
en verklaard heeft dat er geen reden is tot vervolging wat betreft de
king van de raadkamer nog achteraf kan worden getornd.
Een beslissing van buitenvervolgingstelling,
gesteund op onvoldoende bezwaren, is in algemene zin een voorlopige beslissing. Zij verkrijgt daarenboven een relatieve kracht van
gewijsde, wanneer geen rechtsmiddel binnen
de wettelijke termijn wordt aangewend. Er
kan naderhand slechts worden op teruggekomen in geval van nieuwe bezwaren (artt. 246,
247 Sv.), met uitsluitend initiatiefrecht daaromtrent vanwege het O.M. (Cass., 22 juni 1988,
A.R. nr. 6652, A.C., 1987-88, nr. 655).
Zulks was te dezen echter niet het geval.
De raadkamer vermag echter niet over een
zelfde feit in verschillende kwalificaties tegenstrijdige beslissingen te treffen, zoals enerzijds
de verwijzing onder een kwalificatie (de verkeersinbreuk) en anderzijds de niet-vervolging
onder andere kwalificaties. (inbreuken op de
artt. 419 en 420 Sw.).
In zulke veronderstelling is de laatstgenoemde beslissing van de raadkamer geen echte
buitenvervolgingstelling, ook al draagt ze formeel die naam. Het gevolg hiervan is dat het
vonnisgerecht de door de raadkamer verworpen misdrijfomschrijving toepasselijk kan achten op het feit dat aan haar oordeel is onderworpen, nu de raadkamer aan dat feit geen
definitieve kwalificatie mag en kan geven.
(Cass., 8 maart 1948, A.C., 1948, 138; 23 mei
1927, Bull. en Pas., 1927, I, 233, en 9 maart
1914, ibid., 1914, I, 139).
Op het aansluitend verzoek tot regeling van
rechtsgebied wanneer de feitenrechter zich onbevoegd heeft verklaard, zal het Hof nagaan of
inderdaad uit de procedurestukken al dan niet
blijkt dat het tenlastegelegde feit zowel de
misdrijfomschrijving waarvoor door het onderzoeksgerecht naar de feitenrechter werd verwezen als deze waarvoor buitenvervolgingstelling
werd verleend, wezenlijk insluit (Cass. fr., 8 feb.
1895, D.P., 1899, I, 609, met noot L.S., en Cass., 10
maart 1943, Bull. en Pas., 1943, I, 91). In bevestigend geval zal de beschikking van de raadkamer worden vernietigd.
M.D.S.
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telastlegging A onopzettelijk de
dood te hebben veroorzaakt van Lisette Van Driessche en Gustaaf Elegeert en de telastlegging B. onopzettelijk slagen of verwondmgen te
hebben toegebracht aan Etienne De
Plus, Peggy Verdickt, Debby Verdickt en Tony De Kegel, telkens te
Lokeren op 3 mei 1991;
Overwegende dat de Politierechtbank te Sint-Niklaas zich bij vonnis
van 11 maart 1992 onbevoegd heeft
verklaard om van de telastlegging
waarvoor de beklaagde naar de politierechtbank werd verwezen, kennis
te nemen, op grond dat, onafgezien
de snelheid van het voertuig van de
beklaagde van ongeveer 110 km per
uur de botsing toch onvermijdbaar
wa;, dat zonder die snelheid, hetzelfde ongeval zich niet met dezelfde gevolgen zou hebben voorgedaan,
dat er een causaal verband is tussen
de snelheid van het voertuig van de
beklaagde en de aanrijding met de
schadelijke gevolgen eraan verbonden en dat deze laatste niet aileen
een overtreding van het Wegverkeersreglement heeft begaan maar
ook een inbreuk heeft gepleegd op
artikel 419 van het Strafwetboek;
Overwegende dat de beschikking
van buitenvervolgingstelling van de
raadkamer en het vonnis van de Politierechtbank te Sint-Niklaas van 11
maart 1992 in kracht van gewijsde
zijn gegaan; dat uit hun onderlinge
tegenstrijdigheid een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de loop
van het gerecht belemmert; dat er
derhalve grond bestaat tot regeling
van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het aan Tom
Maes ten laste gelegde feit niet aileen een overtreding van artikel 11.1
van
het
Wegverkeersreglement,
maar ook het misdrijf schijnt op te
leveren van onopzettelijke doding
en dit van onopzettelijke slagen of
verwondingen, die omschreven zijn
door de artikelen 418, 419 en 420
van het Strafwetboek en dat de feiten A, B en C een zelfde feit schijnen uit te maken;

Nr. 636

Dat de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg niet vermag
een verdachte van een zelfde feit
terzelfder tijd te verwijzen naar het
vonnisgerecht en buiten vervolging
te stellen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op 16 juli 1991 gewezen
beschikking; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beschilcking; verwijst de zaak naar de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde, anders samengesteld.
29 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 636
2e KAMER - 29 september 1992

1o CASSATIE -

ARRESTEN - RECRTSPLEGING - STRAFZAKEN - ARREST VAN VERWERPING - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - TERMIJN - VERSCRRlJVING IN RET
BERICRT WAARBIJ AAN ElSER KENNIS
WORDT GEGEVEN VAN DE DATUM VAN
INSCRRIJVING OP DE ROL VAN DE TERECIITZIITING- VORDERING VAN DE PROCUREURGENERAAL TOT INTREKKING VAN RET ARREST - UITSPRAAK BIJ WEGE VAN NIEUWE
BESCRIKKING.

20

STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE SAMENLOOP- EENREID VAN OPZET- BEGRIP.

Nr. 636
3° STRAF -

SAMENLOOP - EENDAADSE SAMENLOOP- EENHEID VAN OPZET- 0!\AAI'\TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

4° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - SAEENDAADSE
MENLOOP EENHEID VAN OPZET.

SAMENLOOP

-

5° STRAF -

ANDERE STRAFFEN - ONTZETTING VAN DE RECHTEN VAN ART. 31 SW. ART. 378 SW. DRAAGWIJDTE.

1o Wanneer in strafzaken een voorziening is verworpen door een arrest op
een terechtzitting van een vroegere datum dan die welke wegens een verschrijving aan de eiser was opgegeven,
en deze kon beschouwen dat de termijn die door artikel 420bis Sv. is voorgeschreven om een memorie ter staving
van zijn voorziening ter griffie van het
Hof neer te Jeggen, nog niet was verstreken, trekt het Hoi, op vordering van
de procureur-generaal, het arrest dat
werd uitgesproken in en doet het op de
voorziening uitspraak bij wege van een
nieuwe beschikking (1).

zo
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Verschillende aan een beklaagde ten
laste gelegde misdrijven komen uit
een zelfde opzet voort, wanneer zij onderling verbonden zijn door eenheid
van doel en verwezenlijking, en in die
zin door een feit, namelijk een complexe gedraging, zijn opgeleverd {2). (Art.
65 Sw.)

3° en 4° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze in feite of verschillende feiten wegens eenheid van opzet
een enkel strafbaar feit opleveren (3).
(Art. 65 Sw.)
5° De ontzetting van de rechten, genoemd in art. 31, 1°, 30, 4° en !J', Sw.,
moet luidens art. 378 Sw. worden uitgesproken in de gevallen van hoofd-

(1) Cass., 19 juni 1972 (A.C., 1972, 982).
(2) Cass., 7 feb. 1990, A.R. nr. 8044 (A.C.,
1989-90, nr. 352).
(3) Cass., 10 maart 1992, A.R. nr. 5022 (A.C.,
1991-92, nr. 358).

stuk V, titel VII, boek II, zelfs bij correctionalisatie wegens verzachtende
omstandigheden (4).
(PROCL'RECR-GE:\'ERAAL BIJ HET HOF \"AX CASSATIE I;\! ZAKE DL'PO:\"T L.)
ARREST

(A.R. nr. 7060)

HET HOF; - Gelet op de vordering gericht tot het Hof door de procureur-general bij het Hof, luidende
als volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie :
De ondergetekende Procureur-Generaal heeft de eer uiteen te zetten
dat het Hof op 17 augustus 1992 een
arrest heeft gewezen waarbij de
voorziening werd verworpen die op
16 juni 1992 door Dupont Luc, Modest, Marie Margareta, Rita, Antoine, electricien, geboren te Tielt op
16 april 1945, wonende te Aalter,
Langendamdreef 50, beklaagde, aangehouden, werd ingesteld tegen
twee arresten, op 2 juni 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer.
Het arrest van 17 ·augustus 1992
werd gewezen terwijl ten gevolge
van een verschrijving ter kennis
van de raadsman van eiser werd gebracht dat de zaak zou ingeschreven
worden op de rol van de terechtzitting van 8 september 1992 en eiser
aldus mocht beschouwen dat de termijn die door artikel 420bis, lid 1,
van het Wetboek van Strafvordering
is voorgeschreven om een memorie
ter staving van de voorziening ter
griffie van het Hof neer te leggen,
nog niet was verstreken. Op 24 augustus 1992 werd een memorie van
eiser ter griffie van het Hof ontvangen.
Om die redenen vordert de ondergetekende Procureur-Generaal dat
het Hof gelieve zijn arrest van 17
(4) Cass., 9 maart 1925 (Bull. en Pas., 1925, I,
171), en 5 april 1976 (A.C., 1976, 899).
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augustus 1992 in te trekken, eiser
vrij te stellen van de veroordeling in
de kosten die door dat arrest werd
uitgesproken en bij wege van nieuwe beschikking uitspraak te doen op
de voorziening.
Brussel, 2 september 1992,
Voor de Procureur-generaal,
De Advocaat-generaal,
(get.) M. De Swaef ».
Gelet op de bestreden arresten, op
2 juni 1992 door het Hof van Beroep
te Gent gewezen;
Gelet op eisers voorzieningen tegen al de beschikkingen op strafrechtelijk gebied;
Gelet op het arrest van het Hof
van 17 augustus 1992 (5) waarbij eisers voorzieningen tegen voornoemde arresten worden verworpen,
Met aanneming van de gronden
van de vordering van de procureurgeneraal, waaruit volgt dat eiser beroofd werd van het recht op een arrest dat antwoordt op de aangevoerde middelen zodat er aanleiding is
om het arrest van 17 augustus 1992
in te trekken; Gelet op eisers memarie, waarvan een door de griffie
van het Hof voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat wanneer verschillende misdrijven ten laste van
een zelfde beklaagde samen voor de
strafrechter worden gebracht, de eenheid van opzet een gegeven is waarvan het bestaan en de omvang op onaantastbare wijze door de rechter in
feite wordt beoordeeld;

Nr. 636

voortkomen, wanneer zij onderling
verbonden zijn door eenheid van
doel en verwezenlijking, en, in die
zin, door een feit, namelijk een complexe gedraging, zijn opgeleverd;
Dat de rechters mitsdien hun oordeel dat de strafvordering niet vervallen is door verjaring, regelmatig
met redenen omkleden en eisers
conclusies beantwoorden door « eenheid van opzet met het voortdurend
karakter van de feiten » vast te stellen en zodoende hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat in de gevallen
zoals te dezen de schuldigen, met inachtneming van het artikel 378 van
het Strafwetboek, veroordeeld worden tot ontzetting van de rechten
genoemd in artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°,
van dat wetboek en dat deze ontzetting moet worden uitgesproken,
zelfs bij correctionalisatie wegens
verzachtende omstandigheden;
Dat de appelrechters die de beslissing van de eerste rechters bevestigen in de mate waarin eiser tevens
werd ontzet uit de rechten genoemd
in artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°, van het
Strafwetboek, gedurende een termijn van vijf jaar, zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde
financiele gevolgen voor zijn echtgenote, op grond van de overweging
« de eerste rechter besliste oordeelkundig >>, zodoende eisers conclusie
beantwoorden;
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;

Dat verschillende aan een beklaagde ten laste gelegde misdrijven
onder meer uit een zelfde opzet
(5) Niet gepubliceerd.

Om die redenen, trekt het arrest
van 17 augustus 1992 in, en, uitspraak doende over de voorziening,

Nr. 637
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verwerpt de voorziening; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het ingetrokken arrest van 17 augustus 1992;
laat de kosten van het uittreksel uit
de minuten van het ingetrokken arrest van 17 augustus 1992, zijnde
195 frank in debet, ten laste van de
Staat; veroordeelt de oorspronkelijke eiser in de overige kosten.
29 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. H. Herbrant,
Gent.

Nr. 638

2e

KAMER -

30 september 1992

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN
ONDERZOEK - VORM.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN
ONDERZOEK - VORM.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN
ONDERZOEK - VORM.

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN
ONDERZOEK - VORM.

Nr. 637
2e

ONSCHEND5° PARLEMENTAIRE
BAARHEID - ONDERZOEK TEGEN ONBEKAMER -

30 september 1992

KENDEN- PARLEMENTSLID EVENTUEEL BIJ
DE FElTEN BETROKKEN - WETTIGHEID VAN
HET ONDERZOEK - VEREISTEN.

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - AFSTAND - VOORZIENING VAN
HET O.M. - AKTEVERLENING DOOR HET HOF
- VEREISTE.

In de regel kan het O.M. geen aistand
doen van de voorziening die het bij het
Hoi heeft ingesteld; het Hoi verleent
echter wei akte van de afstand, als de
aistand geenszins betekent dat van de
straivordering wordt afgezien, maar,
integendeel, bedoelt aan het eisende
O.M. de kans te bieden die vordering
verder uit te oeienen (1). (Impliciet.)

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID
ONDERZOEK TEGEN ONBEKENDEN - PARLEMENTSLID EVENTUEEL BIJ DE FElTEN BETROKKEN - WETTIGHEID VAN HET ONDERZOEK - VEREISTEN.

ONSCHEND7° PARLEMENTAIRE
BAARHEID - ONDERZOEK - HUISZOEKING IN DE WONING VAN EEN PARLEMENTSLID - WETTIGHEID - VEREISTEN.

8° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. ONBEKENDEN)

(A.R. nr. 247)

30 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal.
(1) Cass., 8 jan. 1986, A.R. nr. 4708 (A.C.,
1985-86, nr. 299) en de voetnoten 1 en 2.

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID
HUISZOEKING IN DE WONING VAN EEN PARLEMENTSLID - WETTIGHEID - VEREISTEN.

9° PARLEMENTAIRE
ONSCHENDBAARHEID - ONDERZOEK TEGEN ONBEKENDEN - PARLEMENTSLID EVENTUEEL BIJ
DE FElTEN BETROKKEN - WETTIGHEID VEREISTEN.

10° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID
ONDERZOEK TEGEN ONBEKENDEN - PARLEMENTSLID EVENTUEEL BIJ DE FElTEN BE-
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TROKKEN - ARREST DAT DE GEDANE HUISZOEKINGEN NIETIG VERKLAART - WETTIGHEID - VEREISTEN.

11° PARLEMENTAIRE
ONSCHENDBAARHEID - ONDERZOEK TEGEN ONBEKENDEN - ONWETTIGE DADEN VAN ONDERZOEK TEGEN EEN PARLEMENTSLID- AKTEN
ENKEL NIETIG T.A.V. HET PARLEMENTSLID.

12° ONDERZOEK IN STRAFZAKENPARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID
ONDERZOEK TEGEN ONBEKENDEN - ONWETTIGE DADEN VAN ONDERZOEK TEGEN EEN
PARLEMENTSLID - AKTEN ENKEL NIETIG
T.A.V. HET PARLEMENTSLID.

13° CASSATIE -

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET - VORDERING TOT VERNIETIGING -ART. 441 SV. - ARREST DAT TEN
ONRECHTE DE VERNIETIGING VAN ONDERZOEKSVERR!CHTINGEN BEVEELT - ARREST
VERNIETIGD ZONDER VERWIJZING.

1o De wet schrijft geen bijzondere regels
voor inzake de vordering tot onderzoek, waarbij het O.M. de zaak voor de
onderzoeksrechter brengt (1).
2° Gelet op het schriftelijk karakter van
het gerechtelijk onderzoek moet de
vordering tot het instellen van dat onderzoek gedagtekend en ondertekend
zijn door een magistraat van het O.M;
alleen die regels zijn substantieel; het
maakt geen verschil dat het O.M. de
zaak voor de onderzoeksrechter brengt
door middel van een mondelinge vordering, als het instrumentum van die
vordering achteraf maar bewezen
wordt door een gedagtekend en ondertekend geschrift (2).
3° In bepaalde omstandigheden kunnen

de vorderingen van het O.M. tot het instellen van een onderzoek worden afgeleid uit de aanwezigheid van een
substituut-procureur des Konings op
de plaats van de door de onderzoeksrechter gedane huiszoeking, en uit de
handtekening die de genoemde magistraat van het O.M. heeft aangebracht
op het bij het bezoek ter plaatste opgemaakte proces-verbaal, dat de datum en
het uur aangeeft waarop die daad is verricht (3).
(1) tot (9) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.

Nr. 638

4° Onwettig is het arrest dat de aanhan-

gigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter afleidt uit de aanwezigheid van een substituut-procureur des
Konings op de plaats van de door de
onderzoeksrechter gedane huiszoeking,
en uit de handtekening die door de genoemde magistraat van het O.M. is
aangebracht op het bij het bezoek ter
plaatse opgemaakte proces-verbaal terwijl het die huiszoeking anderzijds
nietig acht (4).
5° en 6° Wanneer tegen onbekenden een
onderzoek is ingesteld wegens feiten
waarbij eventueel, naast anderen, een
parlementslid betrokken zou kunnen
zijn, vormt de omstandigheid dat de
aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter in rem geschiedt, voor het
O.M. geen beletsel om, zelfs tijdens de
zitting van het parlement en zelfs buiten het geval van ontdekking op heterdaad, zonder verlof van de Kamer
waarvan het parlementslid deel uitmaakt, de onderzoeksrechter te vorderen een onderzoek in te stellen tegen
personen die gebeurlijk mededader of
medeplichtige zijn, voor zover achteraf
geen enkele daad van onderzoek, en,
derhalve, van vervolging, zonder dat
verlof wordt verricht t.a.v. het parlementslid (5). (Art. 45, eerste lid, Gw.)
7° en 8° Niet onwettig is de huiszoeking,
die door een onderzoeksrechter is bevolen en door de politie in de waning
van een parlementslid is uitgevoerd
zonder verlof van de Kamer waarvan
het parlementslid deel uitmaakt, zelfs
als ze gedaan wordt tijdens de zitting
van het parlement en zelfs buiten het
geval van ontdekking op heterdaad,
wanneer niet blijkt dat de met het onderzoek belaste magistraat het voornemen had tot vervolging van dat parlementslid (6). (Art. 45, eerste lid, Gw.)

go en 10° Wanneer tegen onbekenden een
onderzoek is ingesteld wegens feiten
waarbij eventueel, naast anderen, een
parlementslid betrokken zou kunnen
zijn, is onwettig het arrest dat, na te
hebben beslist dat de onderzoeksrechter regelmatig kennis had genomen
van culpose feiten ten laste van mededaders of medeplichtigen die geen parlementsleden waren, de door de onder(4) (5) en (6) Zie noot 1.
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zoeksrechter gedane of gelaste huiszoekingen nietig verklaart wegens
schending van art. 45, eerste lid, Gw.,
zonder erop te wijzen dat die huiszoekingen daden van onderzoek waren tegen een met name genoemd parlementslid, zonder de vaststellingen aan
te geven op grand waarvan het besliste dat bij die huiszoekingen wei degelijk het voornemen tot vervolging van
een parlementslid bestond en zonder
aan te duiden om welk parlementslid
het hier ging (7).

11° en 12° Wanneer tegen onbekenden
een onderzoek is ingesteld en de huiszoekingen, die door de onderzoeksrechter bevolen en door de politie zijn
uitgevoerd, in strijd met art. 45, eerste
lid, Gw., daden van onderzoek en dus
van vervolging blijken te zijn tegen
een parlementslid, zijn die daden enkel t.a.v. dat parlementslid nietig (8).
13° Op de door de procureur-generaal
met toepassing van art. 441 Sv. ingestelde voorziening, kan het Hof, zonder verwijzing, het arrest vernietigen,
dat de door een onderzoeksrechter gedane en bevolen onderzoeksverrichtingen ten onrechte nietig verklaart, en
dat bijgevolg beveelt dat de desbetreffende stukken zouden worden overgezonden aan de procureur-generaal bij
het hof van beroep opdat deze zou
handelen als naar recht (9).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE ONBEKENDEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 248)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht (10);
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering;
(7) (8) en (9) Zie noot 1 op vorige blz.
(10) De tekst van de vordering beantwoordt
in grote lijnen aan de aanhef en aan de paragrafen 1 tot 31 van de hierboven weergegeven
conclusie.
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Overwegende dat de wet geen bijzondere regels voorschrijft inzake
de vordering tot het instellen van
een onderzoek waardoor het openbaar ministerie de zaak voor de onderzoeksrechter brengt; dat evenwel,
gelet op het schriftelijk karakter
van het gerechtelijk onderzoek, de
vordering tot het instellen van dat
onderzoek gedagtekend en ondertekend moet zijn door een magistraat
van het openbaar ministerie; dat aileen die regels substantieel zijn; dat
het onverschillig is dat het openbaar
ministerie de zaak voor de onderzoeksrechter brengt door middel
van een mondelinge vordering, als
het instrumentum van die vordering
achteraf maar bewezen wordt door
een gedagtekend en ondertekend geschrift;
Overwegende dat, gelet op de omstandigheden van de zaak, meer bepaald de omstandigheid dat de onderzoeksrechter Ancia op 13 juli
1992 bij de procureur des Konings
te Luik aangifte heeft gedaan van
verduistering en van omkoping van
ambtenaren, het gesprek of de gesprekken die dezelfde dag tussen de
genoemde magistraten zijn gevoerd
en waarvan substituut Wilmart gedeeltelijk getuige was, de omstandigheid dat de bovengenoemde onderzoeksrechter en substituut-procureur des Konings, samen met de
griffier, zich ter plaatse hebben begeven en dater op 14 juli 1992 om 9
uur huiszoeking is gedaan bij de
« federation liegeoise du parti socialiste », de vordering van het openbaar ministerie tot het instellen van
een onderzoek tegen onbekenden
wegens verduistering en omkoping
van ambtenaren, gezien de eenheid
en ondeelbaarheid van het openbaar
ministerie, noodzakelijkerwijze blijkt
uit de aanwezigheid ter plaatse van
de genoemde substituut-procureur
des Konings en uit de handtekening
die hij heeft aangebracht op het naar
aanleiding van het bezoek ter plaatse
opgemaakte proces-verbaal dat de
datum en het uur waarop die handeling is verricht;
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Overwegende evenwel dat het arrest niet zonder de wetsbepalingen
te schenden betreffende de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter, meer bepaald de artikelen 47, 54, 60, 61, 64 en 138 van
het Wetboek van Strafvordering, de
aanhangigmaking van de zaak bij
de onderzoeksrechter, op grand van
de motieven die het opgeeft, heeft
kunnen afleiden uit de aanwezigheid van de substituut-procureur des
Konings op de plaats van de op 14
juli 1992 door de onderzoeksrechter
gedane huiszoeking, en uit de handtekening die de genoemde magistraat van het openbaar ministerie
heeft aangebracht op het bij het bezoek ter plaatse opgemaakte procesverbaal, aangezien het die huiszoeking overigens nietig achtte omdat
ze in strijd met artikel 45, eerste lid,
van de Grondwet was bevolen en gedaan;
Overwegende dat voor het overige
uit de stukken van de rechtspleging
niet blijkt dat het instrumentum
waaruit kan worden afgeleid dat de
misdrijven verduistering en omkoping van ambtenaren aan de kennisneming van de onderzoeksrechter
Ancia zijn onderworpen, gericht was
tegen een welbepaald parlementslid;
dat overigens, nu het onderzoek is
ingesteld tegen onbekenden, de omstandigheid dat de aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter in
rem geschiedt het openbaar ministerie niet belet om, zelfs tijdens de zitting van het parlement en zelfs buiten het geval van ontdekking op
heterdaad, zonder verloop van de
Kamer waarvan het parlementslid
deel uitmaakt, de onderzoeksrechter
te vorderen een onderzoek in te stellen tegen personen die gebeurlijk
mededader of medeplichtige zijn,
voor zover achteraf geen enkele
daad van onderzoek en, derhalve,
van vervolging, zonder dat verlof
wordt verricht ten aanzien van het
parlementslid;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging evenmin blijkt
dat de op 14 juli 1992 door de onder-

Nr. 638

zoeksrechter Ancia in verband met
het dossier nr. 97/92 uitgevoerde of
bevolen onderzoeksverrichtingen betreffende de misdrijven verduistering en omkoping van ambtenaren
betrekking hadden op een of meer
met name genoemde parlementsleden; dat het dienaangaande geen belang heeft dat door de onderzoeksrechter een huiszoeking is bevolen
en door de gerechtelijke politie is
uitgevoerd in de waning van de
volksvertegenwoordiger J.M. Leonard, aangezien uit geen van de
stukken van de rechtspleging blijkt
dat de met het onderzoek belaste
magistraat het voornemen had tot
vervolging van dat parlementslid;
Overwegende dat het aangegeven
arrest niet zonder de grondwetsbepalingen inzake parlementaire onschendbaarheid, meer bepaald artikel 45, eerste lid, van de Grondwet,
te schenden, na te hebben beslist
dat de onderzoeksrechter regelmatig
kennis genomen had van de misdrijven verduistering en omkoping van
ambtenaren ten laste van mededaders of medeplichtigen die geen parlementsleden waren, de op 14 juli
1992 door de onderzoeksrechter gedane of gelaste huiszoekingen heeft
kunnen nietig verklaren op grand
van de motieven die het aangeeft,
zonder erop te wijzen dat die huiszoekingen daden van onderzoek waren tegen een met name genoemd
parlementslid, zonder de vaststellingen aan te geven op grand waarvan
het besliste dat bij die huiszoeking
wei degelijk het voornemen om een
parlementslid te vervolgen bestond,
en zonder aan te duiden om welk
parlementslid het hier ging; dat overigens in de veronderstelling dat die
huiszoekingen daden van onderzoek
en dus daden van vervolging waren
tegen een parlementslid, die daden
enkel ten aanzien van dat parlementslid nietig zouden geweest zijn;

Om die redenen, vernietigt het
aangegeven arrest, dat op 27 augus-

Nr. 639
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tus 1992 is gewezen door het Hof
van Beroep te Luik, vakantiekamer
die optreedt als kamer van inbeschuldigingstelling; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; zegt dat er geen grond is
tot verwijzing.
30 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Stranard, eerste voorzitter
- Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal.

Nr. 640
2e KAMER - 30 september 1992

BETEKENING EN KENNISGEVING
EXPLOTEN - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - BETEKENING AAN DE WOONPLAATS AANVRAAG TOT VERANDERING VAN WOONPLAATS.

In strafzaken is rechtsgeldig de beteke
ning van een verstekvonnis aan de
woonplaats waar de beklaagde is ingeschreven, oak al heeft deze een aanvraag tot adresverandering ingediend,
zolang hij niet op zijn nieuw adres is
ingeschreven. (Art. 36 Ger.W.)
(LEGRAND)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 9939)

Nr. 639
2e KAMER - 30 september 1992

WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN ART. 12.3.1 - BESTUURDERS DIE lEDER EEN
MANEUVER
UITVOEREN
VOORRANG
RECHTS.

Wanneer de rechter vaststelt dat beide
bestuurders gelijktijdig een maneuver
uitvoeren op de openbare weg, is wettig de veroordeling van een van hen
wegens het niet verlenen van voorrang
aan de ander, die van rechts kwam (1).
(Art. 12.3.1 Wegverkeersreglement.)
(COLIGNON T. HARDY)

(A.R. nr. 9927)
30 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hougardy, Charleroi.

(1} Cass., 17 sept. 1986, A.R. nr. 5015 (A.C,
1986-87, nr. 28).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 maart 1992 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het middel aangevoerd in de memarie van eiser waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest
is gehecht:

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
36 van het Gerechtelijk Wetboek,
onder woonplaats in de zin van dat
wetboek moet worden verstaan : de
plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf;
Overwegende dat de appelrechters, door te vermelden << dat (eiser)
vergeefs aanvoert dat zijn (op 19 augustus 1988) ingediende aanvraag
tot verandering van woonplaats de
nietigheid tot gevolg heeft van de
betekening van een exploot aan het
adres dat (eiser) wenst te verlaten;
dat moet worden vastgesteld dat
niet de aanvraag tot adresverandering, maar pas de inschrijving in de
, nieuwe gemeente, te dezen Eigen-
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brake!, de eigenlijke verandering
van woonplaats bewerkt; dat te dezen (eiser) pas op 9 februari: 1990
werkelijk te Eigenbraken werd ingeschreven », hun beslissing naar
recht verantwoorden dat « het op 7
september 1989 ten aanzien van (eiser) gewezen verstekvonnis hem op
volkomen regelmatige wijze werd
betekend »;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Fisher Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
Vogel, Brussel.

Nr. 641
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KAMER -

30 september 1992

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN VONNISGERECHTEN
- VERW!JZING VAN EEN VERDACHTE NAAR
TWEE
VERSCH!LLENDE
CORRECT!ONELE
RECHTBANKEN - SAMENHANG.

Wanneer dezelfde verdachte bij beschikkingen van twee raadkamers naar
twee correctionele rechtbanken is verwezen wegens feiten waarvan het Hot
van Cassatie de kennelijke samenhang
vaststelt, een van de zaken is verdaagd en de andere « overgedragen is
aan de procureur des J(onings », vernietigt het Hoi, bij regeling van rechtsgebied, een van de beschikkingen alsmede de daaruit voortvloeiende beslis-

singen en verwijst het de desbetreffende zaak naar een van de betrokken
rechtbanken om er te worden gevoegd
bij de reeds bij die rechtbank aanhangige zaak (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI
IN ZAKE MMCHE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 199)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, dat op 5 augustus 1992 door
de procureur des Konings te Charleroi is ingediend en waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij twee beschikkingen van 11 februari 1991, na aanneming van verzachtende omstandigheden, Hassan Maache naar de
Correctionele Rechtbank te Brussel
verwezen heeft ter zake dat hij
in het gerechtelijk arrondissement
Brussel en, in samenhang, elders in
Belgie, als dader of mededader, respectievelijk tussen 12 september
1986 en 20 september 1990 tal van
misdrijven, meer bepaald diefstallen
door middel van geweld of bedreiging en met de in de artikelen 471
en/of 472 van het Strafwetboek vermelde verzwarende omstandigheden, heeft gepleegd, terwijl de genoemde feiten de achtereenvolgende
en voortdurende uiting waren, zonder onderbreking gedurende drie
jaar, van hetzelfde misdadig opzet,
waarbij de laatste feiten zijn gepleegd op 19 september 1990 (zaak
I), alsook tussen 30 september 1989
en 19 november 1989 (zaak II); dat
de Correctionele Rechtbank te Brussel, waarnaar die zaken op grond
van de bovengenoemde beschikkingen waren verwezen, bij vonnis van
(1) Zie Cass., 25 nov. 1987, A.R. nr. 6273
(A.C., 1987-88, nr. 188).
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27 juni 1991 de beide zaken heeft
gevoegd en de debatten, wat die beklaagde betreft, voor onbepaalde tijd
heeft verdaagd;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, bij beschikking van
3 april 1991, na aanneming van verzachtende omstandigheden, de voornoemde beklaagde naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi verwezen heeft uit hoofde van het feit
dat hij op 9 juni 1990 te Marche-enFamenne, dader of mededader is geweest van een diefstal door middel
van geweld of bedreiging, met de
omstandigheden dat de diefstal bij
nacht, door twee of meer personen
is gepleegd, dat de schuldigen gebruik hebben gemaakt van een gestolen voertuig of enig ander al of
niet met een motor aangedreven
tuig, dat gestolen werd om de diefstal te vergemakkelijken of hun
vlucht te verzekeren en dat wapens
of op wapens gelijkende voorwerpen
zijn gebruik of getoond, of dat de
schuldigen hebben doen geloven dat
zij gewapend waren; dat de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
waarnaar de zaak door die beschikking was verwezen, bij vonnis van 9
september 1991 << de zaak, wat (die
beklaagde) betreft, overgedragen
heeft aan de procureur des Konings >>; dat genoemd vonnis bevestigd werd bij arrest van 17 oktober
1991, gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat tegen de bovengenoemde beschikkingen vooralsnog
geen rechtsmiddel openstaat;
Overwegende dat de misdrijven
waarvoor Hassan Maache bij die beschikkingen respectievelijk naar de
Correctionele Rechtbank te Brussel
en bij de Correctionele Rechtbank
te Charleroi is verwezen, in een zodanig onderling verband schijnen te
staan dat de gezamenlijke behandeling ervan door een en dezelfde
rechter vereist is in het belang van
een goede rechtsbedeling;
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Dat er derhalve grond bestaat tot
regeling van rechtsgebied overeenkomstig artikel 526 van het Wetboek
van Strafvordering;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 3 april 1991 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi, in zoverre zij bij de uitspraak in de zaak van Hassan
Maache de Correctionele Rechtbank
te Charleroi aangewezen heeft als
vonnisgerecht; vernietigt het op 9
september 1991 door die correctionele rechtbank gewezen vonnis en het
arrest van 17 oktober 1991 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
in zoverre daarbij uitspraak is gedaan in de zaak van de bovengenoemde beklaagde, alsmede alle daden die deze correctionele rechtbank en dat het hof van beroep in
de zaak van die beklaagde hebben
verricht ingevolge de beschikking
van 3 april 1991; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de beschikking, het
vonnis en het arrest die gedeeltelijk
zijn vernietigt; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel met het oog
op de voeging ervan bij de zaak die
ten aanzien van die beklaagde reeds
voor haar was gebracht ingevolge de
verwijzingen die de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel heeft uitgesproken bij de beschikkingen van 11 februari 1991;
zegt dat over het geheel uitspraak zal
worden gedaan bij een en hetzelfde
vonnis.
30 september 1992 - ze kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Fischer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal.
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Nr. 642
2e

KAMER -

30 september 1992

HOF vAN ASSISEN -

BEHANDELING TER
Z!TTING - D!SCRETIONA!RE MACHT VAN DE
VOORZITTER- SCHORSING VAN DE ZITTING
- DAAD VAN ONDERZOEK.

De voorzitter van het hof van assisen
vermag niet op grand van zijn discretionaire macht een onderzoeksmaatregel te gelasten buiten de tegenwoordigheid van de gezworenen en de partijen
(1). (Artt. 268, 269 Sv.)
(CLAISSE, ZACHARY T. SAULMONT E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 207)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 29 juni 1992 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Luxemburg;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering, tegen hen ingesteld:
1. door Michael Claisse :
Over het eerste middel, aangevoerd in
de memorie waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht:

Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van
het hof van assisen blijkt dat de
voorzitter van het hof van assisen
tijdens een schorsing van de debatten een onderzoeksverrichting betreffende de eisers heeft doen uitvoeren door de gerechtelijke politie;
dat de voorzitter op de terechtzitting, die de dag daarop was hervat,
met gebruikmaking van zijn discretionaire macht, het op zijn bevel opgemaakt proces-verbaal, na voorle(1) Cass., 12 nov. 1985, A.R. nr. 9850 (A.C.,
1985-86, nr. 160).
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zing ervan, voegde bij de stukken
van het aan de jury voorgelegde
dossier;
Overwegende dat, wanneer de debatten in een zaak eenmaal begonnen zijn voor het hof van assisen,
de voorzitter zijn discretionaire
macht om een onderzoeksmaatregel
te bevelen, op straffe van schending
van het in de artikelen 341 en 353
van het Wetboek van Strafvordering
vastgelegde beginsel van het mondeling karakter van het debat, niet
mag uitoefenen buiten de tegenwoordigheid van de gezwotenen en
de partijen;
Dat het middel gegrond is;
2. door Eric Zachary:
Overwegende dat op de gronden,
aangegeven in het antwoord op het
middel van de eiser Michael Claisse,
de voorziening van eiser ambtshalve
gegrond moet worden verklaard;
B. In zoverre de voorzieningen
van de eisers gericht zijn tegen de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van het arrest waarbij de
eisers worden veroordeeld de vernietiging meebrengt van het op dezelfde dag op de burgerlijke rechtsvorderingen gewezen arrest dat uit ·
het eerstgenoemde arrest voortvloeit;

Om die redenen, ongeacht de overige middelen van de eiser Michael
Claisse die niet kunnen leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden veroordelend arrest d.d. 29 juni 1992 van het Hof
van Assisen van de provincie Luxemburg alsook het bestreden arrest van dezelfde dag waa.rbij uitspraak is gedaan op de tegen de
eisers ingestelde burgerlijke rechts-
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kan verzuim van het door de griffier
vorderingen; beveelt dat het arrest '
aan de raadsman van d= verdachte te
zal worden overgeschreven in de regeven bel'icht niet tot vernietiging van
gisters van het hof van assisen en
de rechtspleging leiden, dan indien
dat melding ervan zal worden gedaardoor het recht van verdediging is
maakt op de kant van de vernietiggeschonden (1). (Art. 30, § 2, Wet Voorde arresten; laat de kosten ten laste
lopige Hechtenis 1990.)
van de Staat; verwijst de zaak naar
2° De schriftelijke vordering van de prohet Hof van Assisen van de provincureur-generaal hoeft niet te worden
cie Luik.
30 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
Denis, Aarlen.

Nr. 643
2e KAMER - 30 september 1992

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOOR·
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK AFWIJZING - HOGER BEROEP - BERICHT
AAN DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE VERZUIM - GEVOLGEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - SCHRIFTE·
LIJKE VORDERING VAN HET O.M. - MEDEDELING AAN DE BEKLAAGDE.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK AFWIJZING - HOGER BEROEP - VERNIETIGING VAN HET VONNIS- GEVOLGEN.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK AFWIJZING - HOGER BEROEP - KRITIEK OP
DE BESCHIKK!NG TOT HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS BIJ DE VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK - TAAK VAN
HET HOF VAN BEROEP - GRENZEN.

1o In geval van hager beroep van de verdachte tegen het vonnis van de correctionele rechtbank dat diens verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling afwijst,

medegedeeld aan de verdachte of beklaagde die hager beroep instelt tegen
het vonnis van de correctionele rechtbank dat diens verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling afwijst (2). (Art. 30,
§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

3° De vernietiging, door het hof van beroep, van het vonnis van de correctionele rechtbank dat een verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling afwijst
heeft niet de onwettigheid tot gevolg
van het arrest dat het hof van beroep
heeft gewezen buiten de bij art. 27, § 3,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 aan de
rechtbank opgelegde termijn van vijf
dagen (3).
4° Het hof van beroep is, op het beroep
tegen een vonnis van de correctionele
rechtbank dat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling afwijst, niet verplicht uitspraak te doen over de geldigheid van de beschikking van de raadkamer waarbij, bij de ~·erwijzing van
de verdachte naar de correctionele
rechtbank, de handhaving van diens
voorlopige hechtenis werd bevolen.
(Art. 30, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
(RENETTE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 239)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1992
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;

(1) Zie Cass., 6 okt. 1987, A.R. nr. 1860 (A.C.,
1987-88, nr. 79).
(2) Zie Cass., 1 okt. 1991, A.R. nr. 5991 (A.C.,
1991-92, nr. 62).
(3) Zie Cass., 23 sept. 1984, A.R. nr 9112
(A.C., 198-1-83, nr 66).
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Over de middelen, door eiser aangevoerd in de memorie waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht;
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geen uitspraak zou zijn gedaan binnen vijf dagen na de neerlegging ervan, zoals bepaald bij artikel 27, § 3,
tweede en derde lid, en evenmin dat
het hof van beroep niet zelf uitspraak mocht doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis;

Over het tweede middel:

Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat eiser niet aanvoert dat zijn raadslieden niet op de
hoogte zouden zijn gebracht van
zijn verschijning voor de kamer van
Over het vierde middel :
hager beroep in correctionele zaken;
Overwegende dat het middel, in
dat hij enkel aanvoert dat zij niet
zoverre het kritiek oefent op de beop de hoogte zijn gebracht van de
schikking van 25 juni 1992 niet ontbeslissing tot herroeping van de devankelijk is, aangezien het geen verbatten;
band houdt met de beslissing waarOverwegende dat, enerzijds, het
tegen de voorziening gericht is;
door de griffier te geven bericht van
Overwegende voor het overige dat
de dag en het uur van de verschijhet hof van beroep geen uitspraak
ning voor de kamer van hager bemocht doen over de wettigheid van
roep in correctionele zaken niet op
de beschikking van 25 juni 1992
straffe van nietigheid is voorgewaartegen de verdachte in geen enschreven; dat verzuim ervan slechts
kele stand van het geding beroep
kan leiden tot nietigheid van de
kon instellen, aangezien de hechterechtspleging, als hierdoor het recht
nis gegrond was op de beslissing
van verdediging wordt geschonden;
van de met de kennisneming van de
dat niet blijkt dat eiser, die in zijn
zaak zelf belaste rechtbank die oververweermiddelen is gehoord, boveneenkomstig artikel 27, § 3, van de
genoemde schending van zijn recht
bovengenoemde wet uitspraak deed
heeft aangevoerd;
over het ter griffie neergelegde verOverwegende dat, anderzijds, de
zoekschrift;
schriftelijke vordering van het openDat het middel, in zoverre, faalt
baar ministerie niet vooraf aan de , naar recht;
verdachte of beklaagde moet wor- ·
den medegedeeld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
1

Over het derde middel:

Overwegende dat de omstandigheid dat het hof van beroep, op het
door beklaagde overeenkomstig artikel 30, § 1, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis ingestelde hager beroep, beslist dat de door de correctionele
rechtbank met toepassing van artikel 27 van de genoemde wet gewezen beslissing nietig is, niet impliceert dat over het verzoekschrift

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
30 september 1992 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Y
Demanet, Charleroi, en J.P. Moerman,
Bergen.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
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AansprakeHjltheid buite n overeenkomst
Oorzaak - Rechtstreekse of onrechtstreekse
952
oorzaak.

Aanspraltelijkheid buite n ovcreenkomst
Herstelplicht- Verscheidene daders- Hoofdelijkheid - Samenloop van de onderscheidene fouten - Vrijwaring voor de volledige
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schadevergoeding.

Aansprakelijkheid buitcn overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak
1061
- Begrip.

Adoptie
Vorm - Beslissing door de rechtbank - Hoger beroep- Behandeling in raadkamer.
1012

Ambtenaar
Rustpensioen - Onderscheiden pensioenregelingen - Enig pensioen - Toekenning Berekening - Wijze.
1065

Arbeidsongeval
Ongeval op de weg van en naar het werk Ongeval te wijten aan de schuld van de werkgever of van een der aangestelden - Geen
verhaal van de arbeidsongevallenverzeket·aar,
die de for£aitaire vergocdingen aan de getroifenen heeft betaald, op de verzeke•·de werkgever.
1086

Arbeidsongeval
Vergoeding - Basisloon - Terugbetaling van
verplaatsingskosten - Mobiliteitsvergoeding.
1014

Arbeidsovereenkomst
Bestaansvereisten - Gezagsverhouding Beoordeling door de rechter.
1077

Arbeidsovereenkomst
Begrip - Uitlegging door de feitenrechter 1077
Door partijen gegeven kwahficatie.

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen - Aansprakelijkheid van de
werknemer - Door de werkgever geleden
923
verlies.

Arbeidsovereenkomst
Schorsing - Arbeidsongeschiktheid
Bewijs - Tegenstrijdige geneeskundige verklaringen.
930

Arbeidsovereenkomst
Schorsing wijslast.

Arbeidsongeschikthcid

Be930

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Termijn
ning - Ancienniteit- Begrip.

Bereke933

Arbeidsovereenkomst
Einde - Allerlei - Concurrentiebeding Geldigheid - Betaling door de werkgever van
de compensatoire vergoeding.
925

Arbeidsovereenkomst
Einde - Allerlei - Concurrentiebeding Niet-naleving door de werknemer - Verplichting tot betaling van een gelijkwaardig bedrag.
925

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Verplichting om een prejudiciele vraag te stellen.

988

Arbitragehof
Prejudiciele vraag
Rechtscolleges - Verplichting om een vraag te stellen.
1024

Arbitragehof
Vraag, bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, opgeworpen voor het Hof van Cassatie - Verplichting voor het Hof van Cassatie
de vraag te stellen aan het Arbitragehof. 1091

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Orde van Architecten - Raad van beroep Hoger beroep door de nationale raad Draagwijdte.
944

-2Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Verplichte medewerking van een arcbjtect Opmaken van de plannen - Onderscheid tussen uitvoeringsplannen en voorontwerp. 1038

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Reglement van beroepsplichten door de nationale raad van de Orde van Architecten vastgesteld op 17 maart 1967 en 16 juni 1967- Verbindende kracht.
1038

Betekening en kennisgeving
Exploten - Strafzaken - Verstekvonnis Betekening aan de woonplaats - Aanvraag
tot verandering van woonplaats.
1155

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht van de akten - Miskenning - Begrip.
1131

Bewijs
Bekenterus
Samengestelde bekentenis Onsplitsbaarheid - Begrip.
1061

Bewijs
Burgexlijke za.k en - Bekentenis - Miskenning van een bekentenis uit een akte van de
1103
rechtspleging - Openbare ordc.

Be\vijs
Strafzaken - Beoordelingsv•·ijheid
K.B.
tot vaststelling van de bijzondere bewijsmiddelen - Bewijsregels van het gemeen recht.

B

1117

Bewijs
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen

Strafzaken - Geschriften - Wettelijke bewijswaarde - Proces-verbaal - Onregelmatigheid ervan - Eenvoudige inlichting. 1027

Bankbreuk - Eenvoudige bankbreuk - Handelaar- Begrip.
1111

Beroepsgeheim
Medisch geheim - Orde van Geneesheren Verplichting tot geheimhourung
Aard 993
Grondslag.

c

Beroepsgeheim
Medisch geheim - Orde van Geneesheren Tuchtrechtelijke overheid - Overlegging van
stukken - Weigering - Toezicht van de rechter.
993

Bescherming van de maatschappij
Intemering van geestesgestoorden - Beoordelingsbevoegdheid van de rechter.
936

Beslag
Uitkering na echtscheiding - Rechtsmisbruik - Sanctie.

Derdenbeslag
965

Beslag
Kantonnement - Tenuitvoerlegging - In boger beroep uitgesproken veroordcling - Cassatieberoep.
1013

Betekening en kennisgeving
Exploten - Strafzaken - Voorziening in cassatie van de burgerlijke partij - Betekening
m bet buitenland - Wijze van betekenen
1046

Betekening en kennisgeving
Exploten - Publiekrechteli.jke mternattonale
orgamsat1e - Eurocontrol - Onschendbaar
held van de ml'lchtingen Gevolg
. 1093

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet - Vordering tot
verruetiging - Art. 441 Sv. - Arrest dat ten
onrechte de vernietiging van onderzoeksverrichtingen beveelt - Arrest vemietigd zonder
verwijzing.
1151

Cassatie
Arresten - Rechtspleging - Dienstplichtzaken - Valsheidsincident v66r het Hof van
979
Cassatie - Toepasselijke bepalingen.

Cassatie
Arresten - Rechtspleging - Strafzaken Arrest van venverping - Neerlegging van
een memorie - Termijn - Verschrijving in
het bericht waarbij aan eiser kennis wordt gegeven van de datum van inschrijving op de rol
van de terechtzitting - Vordering van de pro
cureur-generaal tot intrekkmg van het arrest
- Uitspr.aak bij wege van meuwe beschik
- king
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-3Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Beschikkend gedeelte niet onderscheiden
wat de omvang van de cassatie betreft - Begrip.
1034

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Beperking van de aangevochten beslissing
1075
in de voorziening.

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Vernietiging van het dictum van de bestreden beslissing - Gevolg.
1104

Cassatie '

Cassatiemiddelen
Gem is aan belang voor eiser - Strafzaken Strafvordering - Verschillende misdrijven Elm enkele straf - Straf naar recht verantwoord door een van die misdrijven - Middel
dat enkel op een ander misdrijf betrekking
heeft- Ontvankelijkheid - Vereiste.
1119

Cassatiemiddelen
Geen betrekking op de bestreden beslissing
- Strafzaken - Uitlevcring - Uitvoerbaat··
verklaring door raadkamer van buitenlands
bevel tot aanhouding - Hoger Beroep Voorziening tegen arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling - Middel gericht tegen de beslissing van de raadkamer.
1053

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Andere burgerlijke rechtsvorderingen.
983

Cassatiemiddelen
Begrip - Strafzaken - Voor de feitenrechter
936
genomen conclusies.

Cassatiemiddelen
Inleiding - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Dienstplichtzaken - Middel gegrond
op beweringen die door de authentieke vaststellingen van de bestreden beslissingen worden tegengesproken - Geen regelmatige betichting van valsheid - Gevolg.
979

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Belastingzaken Vermelding van de geschonden wetsbepalingen - Gewijzigde wetsbepaling - Ontvankelijkheid.
1123

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Ontvankelijkheid - Collectieve arbeids·
overeenkomst - Met een wet van dwingend
recht strijdige bepaling - Nietigheid van die
bepaling - Geschonden wettelijke bepalingen.
1045

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Burgerlijke
zaken - Middel dat kritiek oefent op een beslissing die eiser geen nadeel heeft kunnen
966
berokkenen - Ontvankelijkheid.

Cassatiemiddelen
Gem is aan belang voor eiser - Strafzaken Verschillende feiten - Een enkele straf. 981

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Voorlopige hechtenis - Mededeling van het
dossier aan de verdediging - Art. 22, derde
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Middel
ten betoge dat die wetsbepaling is geschonden
voor de raadkamer - Rechtsvormen in acht
1050
genomen in hoger beroep.

D

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken - Onderwerp
dracht van rechtsmacht.

Over1099

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken - Opdracht van de deskundige - Grenzen - Overdracht van rechtsmacht - Openbare orde.
1099

Diefstal en afpersing
Doodslag, gepleegd om diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren - Diefstal - Hoofdfeit - Doodslag
- Verzwarende omstandigheid.
1030

Diefstal en afpersing
Doodslag, gepleegd om diefstal te vergemakkelij ken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren - Poging - Wetsbepalingen Straf.
1030

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van d.ienst op morele
grond - Vrijlating - Ingeschrevene die Belg
is geworden - Dienst volbracht in zijn land
van herkomst - Verplichtingen van de werkelijke dienJ>t - Toepassing van de vreemde
1108
wet.

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op morele
grond - Vrijlating - Ingeschrevene die Belg
is geworden - Dienst volbracht m Z!Jn land
van herkomst- Begrip.
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Militierechtscollege - Rech tspleging - Herkeuringsraad - Middel gegrond op beweringen die door de authentieke vaststellingen
van de bestreden beslissing worden tegengesproken - Geen regelmatige betichting van
valsheid - Gevolg.
979

Dienstplicht
Militierechtscolleges
Recbtspleging
Valsheidsincident v66r het Hof van Cassatie
- Toepasselijke bepalingen.
979

Douane en accijnzen
Doorvoer van goederen - lnvoerrechten Aansprakelijkheid van de aangever.
1109

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Vereisten - Opbouden van betalen en geschokt zijn van het krediet.
1073

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Vereisten - Ophouden van betalen en geschokt zijn van het krediet.
1073

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Art. 465, eerste lid, W.Kh. Vonnis ter zake van faillissement - Begrip.
990

E
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gevolgen t.a.v. de goederen - Uitkering tot
levensonderhoud - Derdenbeslag - Rech tsmisbruik - Sanctie.
965

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerech telijk akkoord
!Beslissingvan de Commissie van de Europese
Gemeenschappen houdende verplichting voor
de Belgische Staat om de staatssteun aan een
naamloze vennootscbap in te trekken - Gevolgen op bet niet bevoorrecht passief van de
vennootschap.
985

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gevolgen t.a.v. de goederen - Echtscheiding
op grond van bepaalde feiten - Uitkering na
echtscheiding - Bedrag - Vaststelling Criteria.
966

G

Energie
Elektrische energie - Art. 13, derde lid, wet
10 maart 1925 - Toepassingsvereisten. 1034

Eu ropese Gemeenschappen
Prejudicii:He geschillen - Art. 177 E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging van een verdragsbepaling - Artt. 86 en 90 van het Verdrag - Onderneming - Begrip.
1093

Europese Gemeenschappen
Mededingin gsregels - Steunmaatregelen van
de Staten - Artt. 92 e n 93 E.E.G.-Verdrag Beslissing van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen houdende verplichting voor
de Belgische Staat om staatssteun in te trekken bij wege van terugvordering - Gevolgen.
985

Europese Gemeenschappen
Verdragsbepalingen - Artt. 48, 59, 67 en 106
E.E.G.-Verdrag - Wetgeving van een LidStaat - lnkomstenbelastingen - A!trekbare
posten - Sociale verzekeringen - Bijdragen
- Aftrek - Voorwaarde - Betaling in die
Lid-Staat - Verenigbaarheid met bet Verdrag.
1037

Gemeenschap, gcwest
Bij zondere wet van 16 jan. 1989, art. 61 , § 1 Vlaams Gewest - Belgiscbe Staat - Rechts·Opvolging - Voorwaarde.
938

Gemeenschap, gewest
Rechtspersoonlijkheid - Recht om in recbte
o p t.e treden.
984

Gemeenschap, gewest
Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten - Thesaurie. 999

Gemeenschap, gewest
Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten - Overgedragen
1·echten en verplichtingen - Onderwijs Hangende gerechtelijke procedures.
999

Gemeenschap, gewest
Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten - ,,-erplichtin gen
betreffende overgedragen goederen - Wegen
- Hangende gerechtelijke procedures Draagwijdte.
1135

5Hoger beroep·

Gemeenschap, gewest
Rechtsopvolging van de Staat door de ge·
meenschappen en gewesten - Onderwijs Pensioenen.
1136

Gemeente
Gemeenteverordening
Aan plakking.

Bekendmaking 1095

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging - Cassatieberoep - Provin·
ciebelasting - Vorm en termijn van de betekening en neerlegging.
971

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Beslissing van de be·
stendige deputatie - Voorziening in cassatie
- Termijn.
1122

Geneeskunde
Orde n - Orde van Geneesheren - Be·
roepsgeheim - Verplichting tot geheimhouding- Aard - Grondslag.
993

Geneeskunde
Orden - Orde van Geneesheren
Sanctie
van schorsing gedu rende twee jaar - Toepas·
selijlth eid van art. 3 E.V.R.M.
1121

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitemechter - Appelgerecht - Veroordeling in
de kosten - Wettelijkheid - Vereiste.
1033

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Veroordeling in de kosten Wettelijkheid - Vereiste.
1033

Gerechtskosten
Burgerlijlte zaken - Procedure voor de feitenrechter - Appelgerecht - Rechtsplegingsvergoedingen - Omslag - Wettelijk·
heid - Vereiste.
1033

Grondwet
Art. 97 - Toepassing.

1050

Burgerlijke zaken Vorm - Conclusie.

Principaal beroep 923

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beperkt hoofdberoep Incidenteel beroep - Draagwijdte.
941

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Uit·
gifte van het beroepen von nis.
951

Huur van goederen
Huishuur - Einde - Gerechtelijke verlenging - Al-t. 2 wet 22 dec. 1989 - Wettelijke
verlenging - Samengenieten.
960

Huur van goederen
Handelshu ur - Aard van de wetgeving Huurhernieuwing - Art. 14, eerste lid, Han·
delshuurwet - Dwingende bepalingen - Be·
trekkelijke nietigheid.
997

Huur van goederen
Handelshuur - Verplichtingen van partijen
- Onderverhuring en huuroverdracht Brand in het onroerend goed - Aansprake·
lijkheid van de onderhuurder t.a.v. de hoofdhuurder.
1097

Huur van goederen
Handelshuur - Einde
Hu urher.n ieuwing
- Weigering van de verhuurder - Ongegron·
de weigering - Aanspraak op nieuwe voorwaarden - Termijn - Begin· en einddatum.
937

Huur van goederen
Handelsh uur - Einde
Huurh ernieuwing
- Weigering de hu ur te hern ieuwen ten einde
een onroerend goed weder op te bouwen Verkoop van bet onroerend goed zonder dat
het is wederopgebouwd.
1041

Huwelijksvermogensstelsels
Bedongen stelsels - Algemen e gemeenschap
- Wet 14 juli 1976 - Overgangsbepalingen,
art. 1, 1• en 3• - Vroegere schuld van een der
echtgenoten - Aard van de sch uld - Rech·
ten van de schuldeisers.
1040

H
Herhaling
Wanbedrijf na wanbedrijf - Veroordeling
met uitstel - Ondergane straf - Tijdstip Termijn van vijf jaar - Aanvang.
1028

Hof van assisen
Beh andeling ter zitting - Discretionaire
m acht van de voorzitter - Schorsing van de
zittin g - Daad van onderzoek.
1158

I
Inlwmstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Pensioenen - Art. 32bis W.I.B. - Verzekel"ingsovereenkomst - Jaarlijkse renten ver·
schuldigd wegens invaliditeit.
968

-6lnkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Andere aftrekbare posten - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vrije verzekering Rust- en overlevingspensioen - Verzekering
tegen ouderdom en vroegtijdige dood - Aanvullende verzekering - Bijdragen - Aftrek
- Voorwaarde - Betaling in Belgie - Gemeenschapsrecht - Artt. 48, 59, 67 en 106
E.E.G.-Verdrag- Verenigbaarheid.
1037

K
Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Handeling strijdig met
eerlijk handelsgebruik - Begrip.
1129

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Belastbare
inkomsten van het laatste vorige jaar met een
normale beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige- Begrip.
970

L

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslagte rmijnen Bijzondere aanslagtermijn - Bewijskrachtige gegevens wijzen uit dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven - Art. 263, § 1,
4•, en§ 2, 4°, W.I.B. - Toepassing.
946

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen Bijzondere aanslagtermijn - Bewijskrachtige gegevens wijzen uit dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven - Vestiging van
de belasting of de aanvullende belasting Termijn - Art. 263, § 1, 4°, en§ 2, 4•, W.I.B.
946

Levensonderhoud
Uitkering na echtscheiding - Rechtsmisbruik.

Derdenbeslag
965

Loon
Recht op loon - De len in het verlies.

923

Luchtvaart
Europese Organisatie voot· de Veilighcid van
de Luchtvaart (Eurocontrol) - Publiekrechtelijke internationale organisatie - Artt. 86 en
90 E.E.G.-Verdrag- Onderneming- Begrip
- Prejudicieel geschil.
1093

lnkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep Oproeping van een partij aan de opgegeven
woonplaats - Wijziging van woonplaats Recht van verdediging.
972

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Cassatiemiddelen
- Vet·eiste vermeldingen - Vermelding van
de geschonden wetsbepalingen - Gewijzigde
1123
wetsbepaling.

M

Internationale verdragen
Internationale overeenkomst betreffende het
reiscontract - Contract tot reisorganisatie Uitvoering van prestaties door een derde Schadevergoeding- Recht van de reiziger tegen de derde - Bed rag van de vergoeding.
1137

Machtsoverschrijding
Rechtbanken - Burgerlijke zake n - Beslissing waardoor de rechtsmacht van de t'echter
over een geschilpunt is uitgeput - Nieuwe
beslissing door dezelfde rechter- Gevolg.
1043

Meineed
Moree! bestanddeel van het misdrijf.

J
Jeugdbescherming
Als misdrijf omschreven feiten - Minderjal'ige die meerderjarig wordt- Zaak uit handen
957
gegeven door de jeugdrechtbank.

1144

Milieurecht
Strafzaken - Eerlijke behandeling van de
zaak - Ambtenaren van O.V.A.M. - Getuige
it charge - Vooronderzoek.
1045

Misdrijf
Eenheid van opzet - Definitievl) vrijspraak
1114
- Nieuwe vervolgingen.
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Onderzoek in strafzaken
Milieurecht - Eerlijke behandeling van de
zaak - Ambtenaren van O.V.A.M. - Getuige
a charge.
1045

Onaantastbare beoordeling door de feite nrechter
Bescherming van de maatschappij - Interne936
ring.

Onderzoek in strafzaken
OnderParlementaire onschendbaarheid
zoek tegen onbekenden - Onwettige daden
van onderzoek tegen een parlementslid - Akten enkel nietig t.a.v. het parlementslid. 1151

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Noodzaak of raadzaambeid van
een gevraagde heropening van de debatlen.
936

Onderzoek in strafzaken
Parlementaire onschendbaarheid - Onderzoek tegen onbekenden - Parlementslid
eventueel bij de feiten betrokken - Arrest
dat de gedane huiszoekingen nietig verklaart
- Wettigheid - Vereisten.
1151

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Samenloop - Eendaadse samenloop - Eenheid van opzet.
1148
Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag om econo·
mische of technische redenen - Raadpleging
van het paritair comite - Ontslag van aile
werknemers ingevolge een rechterlijke beslissing - Rechterlijke beslissing - Begrip. 974
Ondernemingsraa d en veiligh eidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag om economische of technische redenen - Faillissement - Ontslag - Begrip - Curator Raadpleging van het paritair comite.
974
Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing - Voordracht van kandidaten Vordering van de werkgever tot schrapping
van de kandidatenlijst- Termijn.
1016
Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing - Voordracht van kandidaten Beroep - K.B. 18 okt. 1990, art. 37 - Dr!lagwijdte.
1016
Ondernemingsraad e n veiUghe idscomite
Verkiezing - Intrekking van de kandidaturen - Stopzetting van de kiesverrichtingen
- Bevoegdheid van het stem bureau.
1021
Ondernemingsraad en vciligheidscomite
Verkiezingen - Verkiesbaarheid - Plaats Tewerkstelling in de technische bedrijfseenheid waar de kandidaat wordt voorgedragen.
1101
Onderwijs
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instellingen - Personeelsstatuut Draagwijdte.
1074
Onderzoek in stra fzaken
Onderzoek dat Ianger dan zes maanden duurt
- Verslag aan de kamer van inbeschuldigingstelling - Maatregel van inwendige aard. 958

Onderzoek in s trafzaken
Vordering tot het instellen van een onderzoek
- Vorm.
1151
Onderzoek in strafzaken
Parlementaire onschendbaarheid
Onderzoek tegen onbekenden - Parlementslid
eventueel bij de feiten betrokken - Wettigheid van het onderzoek - Vereisten.
1151
Onderzoek in strafzaken
Vordering tot het instellen van een onderzoek
- Vorm.
1151
Onderzoek in strafza ken
Vordering tot het instellen van een onderzoek
- Vorm.
1151
Onderzoek in strafzaken
Vordering tot het instellen van een onderzoek
- Vorm.
1151
Onderzoek in strafzaken
Parlementaire onschendbaarheid - Huiszoeking in de woning van een parlementslid Wettigheid - Vereisten.
1151
Onderzoeksgerechten
Beslissingen inzake voorlopige hechtenis Motivering.
1050
Onderzoeksgerechten
Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Verjaring van de strafvordering
1086
- Vermeldingen.
Onderzoeksgerechten
Beschikkjng van de t·aadkamer - Verwij.:ing
van de verdachte naar de politierechtbank en
buitenvervolgingstelling voor hetzelfde feit,
ar;ders omschreven - Beoordeling door de
fettenrechter van deze tegenstrijdigheid Onbevoegdverklaring - Regcling van rechtsgebied.
1146
Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Art. 8, tweede lid, Onteigenmgswet - Vonnis niet vatbaar voor beroep
988
- Begrip.

-8Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Openbaar onderzoek. 1125

Ontucht en pros titutie
Ontucht- Beoordeling door de feitenrechter.
1082

Ontucht en prostitutie
Art. 379 Sw. - Eens a nders d riften - Begrip.
1082

Parlementaire onschendbaarheid
Onderzoek tegen onbekenden - Parlementslid eventueel bij de feiten betrokken - Wet1151
tigbeid - Vereisten.

Parlementaire onschendbaarheid
Onderzoek tegen onbekenden - Parlementslid eventueel bij de feite n betrokken - Wettigheid van hetonderzoek - Vereisten. 1151

Parlementaire onschendbaarheid

Openbaar ministerie
Strafzaken - Hoger beroep - Vcrmeldingen
in het arrest en in het proces-verbaal van de
terechtzitting met betrekking tot de vordering
van het openbaar ministerie - Goedgekeurde
doorhaling in het proces-verbaal van de te980
rechtzitting - Gevolg.

Onderzoek - Huiszoeking in de wooing van
een parlementslid - Wettigheid - Vereisten.

R

Openbaar minis terie
Behandeling van de zaak in raadkamer- Advies in openbare terechtzitting gegeven - Gevolg.
1012

Openbare orde
Burgerlijke zaken - Opdracht van de deslcundige - Grenzen - Overdracht van rechtsmacht.
1099

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels Rechtsmacht - Taak van de rechter - Bepaling van de toepasselijke rechtsregel - Recht
van verdediging.
962

Rechtbanken

Openbare orde
Bekentenis - Burgerlijke zaken - Miskenning van een bekentenis uit een akte van de
rechtspleging - Openbare orde.
1103

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Met het uitgeoefcndc recht
tegenstrijd ige houding - Weerslag op de ver941
bintenis van de tegenpartij.

Overeenl<omst

Burgerlijke zaken - Algemene regels - Beslissing waardoor de rechtsmacht van de
rechter over een geschilpunt is uitgeput Nieuwe beslissing door dezelfde rechter 1043
Gevolg.

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Opdracht van de de·s ltundige - Grenzen Overdracht van rechtsmacht - Openbare or~

Uitlegging - Door partijen gegeven kwalificatie.
1077

Overeenkoms t
Verbindende kracht - Miskenning- Begrip.
1131

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Gezamenlijke borgstellingen - Vrijmaking
van de borgtocht - Interest- Berekening.
1068

1~

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels - Bevoegdheden van de vonnisgerechten - Deskundigenonderzoek - Aan de deskundige gegeven opdracht - Overdracht van rechtsxnacht.
1099

Rechtbanken
Strafzake n - Burgerlijke rechtsvorder ing Vordering door de burgerlijke partij van een
in vreemde munt aangegeven bedrag om te
zette n in Belgische franke n - Toekenning
van een lager bedt·ag aan een andere wisselkoers dan de gevorderde.
1127

Rechten van de Mens

p

Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een onpartijdige

rechterlijke instantie - Begrip.

936

Rechten van de Mens
Parlementaire onschendbaarheid
Onderzoek tegen on bekenden - Onwettige
daden van onderzoek tegen een parlementslid
- Akten e nkel nie tig t.a.v. bet parlcmentslid.
1151

E.V.R.M., art. 6.1 - Onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie - Orde
van Architecten - Raad van beroep - Hoger
beroep door de nationale raad
Deelname
aan het debat- Toetsing.
944

-9Recht van verdediging

Rechten van de Mens
Art. 6 E.V.R.M. - Toepassingsgebied - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis.
958

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. - Voorlopige hechtcnis Redelijke termijn - Begrip.
956

Rechten van de Mens
Art. 5.2 E.V.R.M. - Bepaling m.b.t. de an·estatie en niet m.b.t. de handhaving van de
voorlopige hechtenis.
958

Rechten van de Mens

Rechten van de Mens
Artt. 6.1 en 6.3, d, E.V.R.M. - Artt. 14.1 en
14.3, e, I.V.P.B.R. - Strafzaken - Eerlijke be·
handeling van de zaak - Getuige a charge Milieurecht - Ambtenaren van O.V.A.M. 1045
Vooronderzoek.

Rechten van de Mens
1050

Rechten van de Mens
Art. 6 E.V.R.M. - Toepassingsgebied.

1050

Rechten van de Mens
Art. 3 E.V.R.M. - Tuchtzaken - Sanctie buiten verhouding tot de ernst van het misdrijf.
1121

Recht van verdcdiging
Burgerlijke zaken - Taak van de rechter Afwijzing van een vordering - Aanwerving
van rechtsgronden door partijen.
962

Recht van verdediging
Belastingzaken - lnkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep
Oproeping van een partij aan de opgegeven
woonplaats - Wijziging van woonplaats. 972

Recht van verdediging
Algemeen rechtsbeginsel.

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Verplichting voor de
rechter om <de heropening van de debatten te
bevelen - Exceptie van onbevoegdheid - Be·
slissing waarbij de rechter de Rechterlijke
Macht ambtshalvc onbevoegd verklaart. 1104

Recht van verdediging

Art. 5.4 E.V.R.M. - Voodopige hechtenis Kamer van inbeschuldigingstelling - Mededeling van het dossier aan de verdediging 958
Wijze van mededeling.

Art. 5.2 E.V.R.M. - Toepassingsgebied.

Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank
- Hoger beroep van de procureut· des Ko·
niJlgs - Akte van betekening - Vermeldingen - Beklaagde in staat om zijn recht van
verdediging uit te oefenen.
1084

999

Recht van verdediging
Rekenhof - Procedure - Veroordeling van
rekenplichtige - Draagwijdte.
999

Recht van verdediging
Strafzaken - Eerlijke behandeling van de
zaak - Getuige a charge - Milieurecht Ambtenaren van O.V.A.M. - Vooronderzoek.
1045

Recht van verdediging
Vordering in rechte - Toepassing door de
rechter van een vreemde ~echtsbepaling. 1070

St:rafzaken - Verzoek tot het·opening van de
debatten - Verplichting van de rechter. 1118

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Strafzaken - Afzonderlijke straffen
wegens verkeersovertredingen resp. slagen of
verwondingen uit onvoorzichtigheid - Gevolg m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering van
de verzekeraar.
963

Rechterlijke Macht
Ongeoorloofde schending van een subjectief
recht door de bestuursovet·heid - Voorkomen
of herstellen van die schending - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht.
923

Rechterlijke Macht
Wenselijkheid van een handeling van de be·
stuursoverheid - Toezichtsbevoegdheid van
de Rechterlijke Macht.
923

Rechterlijke organisatie
Algemene begrippen - Samenstelling van
het rechtscollege - Indienen van conc!usie Prejudiciele vraag - Antwoord - Voortzetting van de debatten - Subsidiaire conclusie
niet opnieuw ingediend - Antwoord - Anders samengesteld rechtscollege - Gevolg.
1059

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Hoger beroep - Vermeldingen
in het arrest en in het proces-verbaal van de
terechtzitting met betrekking tot de vordering
van het openbaar ministerie - Goedgekeurde
doorhaling in het proces-verbaal van de te·
rechtzitting - Gevolg.
980

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie - Ot·de van Arcbitecten
- Raad van beroep - Hoger beroep door de
nationale raad - Deelname aan het debat 944
Toetsing.

Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsmisbruik - Sanctie op het misbruik.
965

Rechtsmisbruilt
Be grip.

1129

10Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen strafmaal

Motivering van de
1113

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Redengeving - Begrip.
936

Rede~en van de vonnissen en arresten

nisgerecht - Vernietiging van de beschik·
king - Verwijzing van de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling.
1057

Rekenhof
GL"Ondwettelijke opdracht - Veroordeling
van rekenplichtigc - Recht van verdediging
999
- Draagwijdte.

Bij afwezigheid van conclusie - Stt·afzaken
- Regelmatige motivering - Overname van
de vordering van bet O.M.
1053

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Strafvordering - Veroordeling - Te vermelden wetsbepalingen.
1119

s

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Conclusies genomen voor de eerste rechter - Niet hernoroen voor de appelrechter.
936

Regeling van rechtsgebied
Algemene begrippen - Strafzaken - Strafvordering vervallen wegens verjaring - Geen
aanleiding tot regeling van rechtsgebied. 1051

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Verwijzing van een verdachte naar twee verschillende correctionele rechtbanken
Samenhang.
1156

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en politierechtbank - Verzachtende omstandigheden
- Beschikking van de raadkamer waarbij
een wanbedrijf wordt gecontraventionaliseerd - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd
verklaart ingevolge een na de beschikking
van de raadkamer gebleken omstandigheid
waardoor op het feit een zwaardere cort-eclionele straf komt te staan.
1051

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en politierechtbank - Beschikking van de raadkamer
- Verwijzing van de verdachte naar de politicrechtbank en buitenvervolgingstelling voor
hetzel!de feit, anders omschreven - Onbevoegdverklaring door de politierechtbank Regeling van rechtsgebied - Vernietiging
van de beschikking van de raadkamer - Verwijzing van de zaak naar de raadkamer, anders samengesteld.
1146

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank - Beschikking van de raadkamer die meerdere beklaagden wegens misdaden naar de correctionele rechtbank verwijst
zonder verzachtende omstandigheden aan te
nemen - Onbevoegdverklaring van hei von-

Samenhang
StJ·afzaken - Beoordeling - Tijdstip.

947

Samenbang
StJ·afzaken - Uitbreiding van bevoegdheid Vrijspraak van de telastlegging waarmee de
samenhang wordt vastgesteld - Gevolg. 947

Samenhang
Strafzaken - Begrip - Gevallen.

1143

Schip,scheepvaart
Zeevaart - Schade aan de lading - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Ontheffing Fout bij de behandeling van het schip - Begrip.
1139

Spelen en weddenschappen
Loterij - Verrichting bestemd om winst te
1114
verschaffen - Beg1·ip.

Straf
Andere straffen - Ontzetting van de rechten
van art. 31 Sw. -Art. 378 Sw. Draagwijdte.
1148

Straf
Samenloop - Eendaadse samenloop - Eenheid van opzet- Begrip.
1148

Straf
Samenloop - Eendaadse samenloop - Eenheid van opzet - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter.
1148

Straf
Verzachtende omstandigheden en strafvermindering - Criminele zaken - Correctionalisering - Verjaring van strafvordering 1086
Vermeldingen.

Straf
Allerlei- Strafmaat- Motivering.

1113

11-

T·

Valsheid en gebruik van valse ·stukken
Valsheid in geschriften - Moree! bestanddeel
van het misdrijf - Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden.
1144

Vennootschap

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - Nietigheden - Burgerlijke
zaken - Eentaligheid van de beslissing Aanhaling in een andere taal.
1075

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten - Nietigheden - Strafzaken
- Vaststelling van de kennis van de talen
door de magistraten - Onderzoek van feiten.
1054

Naamloze - Artt. 92 en 93 E.E.G.-Verdrag Beslissing van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen houdende verplichting voor
de Belgische Staat om staatsteun in te trekken bij wege van terugvordering - Staatssteun in de vorm van kapitaalparticipatie in
een naamloze vennootschap - Gevolgen van
de beslissing van de Commissie.
985

Verjaring
Strafzaken - Termijnen - Strafvordering -;
Collectief misdrijf - Tijdstip van de feiten Feiten gepleegd tussen twee tijdstippen Tijdsruimte - Geen nadere bepaling - Gevolg.
981

Verjaring

u

Strafzaken - Stuiting - Samenhangende
misdrijven - Stuitingsdaad - Gevolgen. 1143

Vernieling van andermans roet·ende eigendommen
Art. 559, 1•, Sw. - Eigendomsvoorwaarde Draagwijdte.
935

Uitlevering
Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van buitenlands bevel tot aanhouding Ondervraging over de in dat bevel ten laste
1053
gelegde feiten.

Uitlevering
Benelux-Uitleveringsverdrag - Verzoek om
uitlevering door een Staat, die geen Partij is
bij dit Verdrag, van een persoon die bij toepassing van de verkorte procedure door Nederland aan Belgie werd overgeleverd - Specialiteitsbeginsel.
1089

Uitlevering
Onregelmatigheden aangevoerd tegen akten
van een buitenlandse regering of gerecht Bevoegdheid van de Belgische rechtscolleges.
1089

Verwijzing na cassatie

.

Burgerlijke zaken - Gedeeltelij ke vernietiging - Rechtsmacht van de rechter op verwijzing.
1126

Verzekering
Algemene regels - Verzekeraar - Begrip.
995

Verzekering
Algemene regels - Samenvoeging van verzekeringen - Opeenvolgende gelijkaardige verzekeringen - Rang van een verzekering in de
1106
tijd - Bepaling.

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Houder van het voertuig - Begrip.
948

Verzekering
W.A.M.-verzekering
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplich1036
ting - Toevallig feit - Voorwaarden.

Verzekering

v

W.A.M.-verzekering - Verhaal van de verzekeraar - Persoon die niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden - Begrip.
1072

Verzekering
Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheidsincident v66r het Hof.van Cassatie
- Dienstplichtzaken
Toepasselijke bepalingen.
979

W.A.M.-verzekering - Houder van het motorrijtuig - Begrip.
1077

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt
door een motorrijtuig - Burgerlijke rechts-

- 12vordering tot vergoeding van de schade, ingesteld voor de strafrechter - Vordering van de
verzekerde tot gedwongen tussen komst van
de verzekeraar.
1077

·verzekering
W.A.M.-verzekering - Dagvaarding van de
verzekeraar - Verzekeringnemer niet in het
geding geroepen - Ontvankelijkheid.
1071

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Beslissing
waardoor de l'echtsmacht van de rechter over
een geschilpunt is uitgeput - Nieuwe beslissing door dezelfde rechter - Gevolg.
1043

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplichting voor de rechter om de heropening van de
debatten te bevelen - Exceptie van onbevoegdheid - Bestissing waarbij de rechter de
Rechterlijke Macht ambtshalve onbevoegd
verklaart.
1104

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Heropening
van de debatten - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechters.
936

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Beslissing
waarvoor geen eenstemmigheid is vereist Niet ondertekend door een van de rechters Gevolgen op de gelcligheid van de beslissing.
1054

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele
zaken - Beslissing genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen.
1054

Vonnissen en arresten
Strafzaken - !;>trafvordering - Anest van de
kamer van inbeschuldigingstelling - Au thenti~ke vermeldingen - Bewijs tot betichting
van valsheid.
1054

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot
heropening van de debatten - Verplichting
van de rechter - Recht van verdediging. 1118

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Onderzoeksgerecht niet verplicht om de artt. 2, 5•,
en 18 Wet Voorlopige hechtenis 20 juli 1990
aan te halen.
954

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Uitspraak van de raadkamer
over de handhaving van de voorlopige hechtenis - Devolutieve kracht van het hoger bero~

~4

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Redelijke termijn - Begrip.
958

Voorlopige hcchtenis
Handhaving - Motivering - Verwijzing naar
een vroeger arrest.
958

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Onderzoek dat Ianger dan zes
maanden duurt- Verslag aan de kamer van
inbeschuldigingstelling - Maatregel van inwendige aard.
958

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Mededeling van het dossier aan de
958
verdediging - Wijze van mededeling.

Voorlopige hechtenis
Handhaving singsgebied.

Art. 6 E.V.R.M. -

Toepas958

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbesch uldigingstelling - Motivering - Verwijzing naar een
vroeger arrest - Wettigheid.
1033

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Mededeling van het dossier
aan de verdediging - Rechtsvormen in acht
genomen in hoger beroep - Wettigheid. 1050

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Art. 6 E.V.R.M. - Toepasse1050
Jijkheid.

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Art. 5.2 E.V.R.M. - Toepasse1050
lijkheid.

Voorlopige hechtenis
Voorlopige hechtenis
Aanhottding - Vrijheidsbeneming - Begrip.
954

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Vrijheidsbeneming
Vrijheidsbeneming niet onverwijld ter kennis gebracht van de verdachte - Omstandigheden
van de vrijheidsbeneming, bepaald op grond
van achteraf verkregen gegevens - Gevolg.
954

Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening in cassatie
1121
- Termijn.

Voorlopige hechtenis
Invrijheidstell ing - Regeling van de rechts·
pleging door de raadkamer - Verwijzing van
de verdachte naar de correctionele rechtbank
- Bevoegdheid van de raadkamer t.a.v. vrijheid ~nder vootwaarden en invrijhe'idstelling
onder voorwaarden.
1Q47

13'Voorlopige hechtenis
Invrijheidstelling - Regeling van de rechtspleging door de raadkamer - Verwijzing van
de verdach te naar de correctionele rechtbank
- Uit de beschikking van de raadkamer vol·
gende invrijheidstelling van de verdachte Hoger beroep hiertegen van de procureur des
Konings - lnvrijheidstelling door de correctionele rechtbank.
1048

,Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek Afwijzing - Hoger beroep - Bericht aan de
raadsman van de verdachte - Verzuim - Ge·
volgen.
1159

'Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek Afwijzing - Hoger beroep
Vernietiging
van het vonnis - Gevolgen.
1159

,Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Sch riftelijke
vordering van het O.M. - Mededeling aan de
beklaagde.
1159

'Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrij heidstelling - Verzoek Afwijzing - Hoger beroep - Kritiek op de
beschikking tot handhaving van de hechterus
bij de verwijzing naar de correctionele recht·
ban k - Taak van het hof van beroep - Gren·
zen.
1159

'Voorziening in cassatie
Belastingzalcen - Termijnen van cassatiebe·
roep en betekerung - Duur, begin en einde
- Gemeentebelasting - Beslissing van de
bestendige deputatie - Termijn voor de afgif·
te van het verzoekschrift tot cassatie op de
provinciale griffie.
1122

Voorziening in cassatie

1

Belastingzaken - Vormen - Vorm en ter·
mijn van betekening en neerlegging - Provinciebelastingen - Beslissing van de besten·
dige deputatie.
971

'Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten - Instelling van
de voorziening - Ontvankelijkheid.
999

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm van het cassatieberoep - Grond van n iet-ontvankelijkheid Recht van de eiser om in de tot staving van
het cassatieberoep ingediende memorie eventuele bezwaren over de ontvankelijkheid van
988
het beroep te betwisten.

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Grond van nietontvankelijkheid - Geen aanvoering van een
middel.
995

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Eisers en verweerders - Burgerlijke rechtsvordering - Gemeenschap en
gewest- Waals Gewest.
984

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
- Voorlopige hechterus - Handhaving - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstel1121
ling.

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
- Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep
{geen eindbeslissing) - Beschikking van de
raadkamer - Verwijzing van een verdach te
naar de correctionele rechtbank.
1058

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn van cassatieberoep Burgerlijke rechtsvordering - Begin - Bij
verstek veroordeelde beklaagde - Buiten het
geding gestelde verzekeraar - Voorziening
van de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid.
1027

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Betekening in het buitenland.
1046

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Grond en van nietontvankelijkheid - Cassatieberoep van het
O.M. - Geen betekening.
1051

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds
cassatieberoep is ingesteld.
934

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Afstand - Voorziening van het
O.M. - Akteverlening door het Hof - Vereiste.
1151

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rech tsvordering - Gemeenschap en gewest - Cassatieberoep van de Waalse Gewestexecutieve
- Afstand door het Waals Gewest - Ontvankelijkheid.
984

Voorziening in cassatie
Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de burgerlijke
partij - Afstand door een advocaat - Geldigheid- Vereisten.
1118
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Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid
van de proceshandeling - Adoptie - Behandeling m raadkamer.
1012

Vreemde wet
Toepassing van een vreemde rechtsbepaling
- Recht van verdediging.
1070

Vreemde wet
Dienstplicht- Uitstel en vrijlating van dienst
op morele grond - lngeschrevene die Belg is
geworden - Dienst volbracht in zijn land van
herkomst - Verplichtingcn van de werkelijke
dienst- Toepassing van de vreemde wet.
ll08
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Wegen
Elektrische energie - Art. 13, derde lid, wet
10 maart 1925 - Toepassingsvereist.en. 1034

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbe·
palingen - Art. 12.3.1 - Bestuurders die ieder een maneuver uitvoeren - Voorrang
rechts.
1155

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Reglemcntsbe·
palingen - Art. 40.4.2.
92

